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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dumbrava, Grigore-Razvan 
Adresă(e) 

Telefon(oane)   
Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii  
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Expert Arii Naturale Protejate - Proiectul  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2013 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Consilier 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consilier in cadrul serviciului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor 
Consultant Manager în cadrul Consiliului de Exercitare a Custodiei 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Județean Bihor 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Elaborare documentație privind informarea și promovarea turistică, strategii și programe pentru 

dezvoltarea ariilor naturale protejate aflate în custodia CJ Bihor, raportări  
  

Perioada 2013 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Asistent Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale Acordarea de sprijin managerului de proiect în vederea asigurării implementării proiectului conform 
graficului și obiectivelor stabilite, elaborarea rapoartelor de progres, responsabil cu arhivarea 
temporară a documentelor legate de proiect, altele decât cele financiar contabile și cele legate de 
Procedurile de achiziții publice 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Județean Bihor - Managementul conservativ al siturilor Natura 2000 aflate în custodia 
Muzeului Ţării Crişurilor SMIS-CSNR 42800 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistență pentru management de proiect, realizare documentație tehnică pentru achiziții publice, 
corespondență cu Autoritatea de Management și Organismul Intermediar 
 

Perioada iulie 2012 - martie 2013 
Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale - proiectul Rural Activ. 
Numele şi adresa angajatorului Romactiv Business Consulting, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare competențe antreprenoriale pentru membrii comunităților rurale, management de proiect, 
marketing, planificare strategică 
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Perioada aprilie-iunie 2012, martie-iunie 2013 
Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale în rândul elevilor, proiectul START YOU. 
Numele şi adresa angajatorului Euro<26 ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare competențe antreprenoriale 
  

Perioada 2011 - 2012 
Funcţia sau postul ocupat Consultant in management 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management pentru activitatea de construcţii a complexului "Hanul Moara cu Noroc", Ineu, Jud. Arad, 
iar în perioada mai - decembrie 2012 administrarea/managementul locaţiei Hanul Moara cu Noroc. 

Numele şi adresa angajatorului Transilvania Hotels SRL, Ineu Str. Dornei Nr. 2A, jud. Arad 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management, monitorizare, raportare a activităților derulate. 

  
Perioada 2010, 2011 

Funcţia sau postul ocupat Formator 
Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale în rândul elevilor, proiectul "100 de tineri întreprinzători 

pentru România". 
Numele şi adresa angajatorului Euro<26 ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare competente antreprenoriale, management organizațional 
  

Perioada 2006-2010 
Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea societatii, dezvoltarea programelor, managementul proiectelor, marketing și vânzări, 
planificare, implementare, monitorizare programe și proiecte. 

Numele şi adresa angajatorului SC Transilvania Adventure SRL 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii turistice, teambuilding si activitati outdoor 

  
Perioada 2003-2006 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 
Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea societatii, dezvoltarea programelor, managementul proiectelor, marketing și vânzări, 

planificare, implementare, monitorizare programe și proiecte. 
Numele şi adresa angajatorului SC Transilvania Rural SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie mobilier si amenajari interioare si exterioare, lemn masiv 
  

Perioada 2001-2003 
Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltare de programe, proiecte 
Numele şi adresa angajatorului Asociația Alternative Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități in domeniul tineretului si protecției mediului 
  

Perioada februarie-mai 2001, februarie-mai 2002, februarie-mai 2003 
Funcţia sau postul ocupat Manager proiect Herculane Climbing Open 2001, 2002, 2003 

Activităţi şi responsabilităţi principale Scriere proiect, coordonare, planificare, implementare, monitorizare, raportare 
Numele şi adresa angajatorului Asociația Alternative Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare evenimente, tineret, turism și sporturi montane 
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Perioada februarie – iunie 2001, martie – iulie 2002 
Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect – Alternative Extreme 2001, 2002 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, scriere de proiecte, planificare, implementare, raportare, monitorizare a proiectului. 
Numele şi adresa angajatorului Asociația Alternative Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare evenimente, tineret, turism și sporturi urbane 
  

Perioada octombrie 1999 – septembrie 2000 
Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect - Lideri pentru Secolul XXI  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, planificare, implementare, monitorizare, evaluare, raportare. 
Numele şi adresa angajatorului Cercul Cultural Banat-JA Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instruire management organizațional, managementul proiectelor, evaluare, implementare și 
monitorizare 

  
Perioada martie 1998 – decembrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Asistent - trainer pentru organizaţii neguvernamentale în cadrul Programului de Asistenţă Directă - 
REC România  

Activităţi şi responsabilităţi principale Management organizațional, management de proiecte, implementare, evaluare, raportare 
Numele şi adresa angajatorului Centrul Regional de Protectie a Mediului pentru Europa Centrală și de Est – REC România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație ecologică, asistență management proiecte de mediu, instruire pentru scrierea de proiecte 
  

Perioada noiembrie 1997 – decembrie 1998 
Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect - EcoAdolescenţa - finanţat de REC România, Fundaţia Soros  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, planificare strategică, implementare, monitorizare, evaluare, raportare a activităților 
proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Cercul Cultural Banat-JA Timisoara, Str. Circumvalațiunii Nr. 26 Timișoara 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie ecologică, protecția mediului și turism 

  
Perioada ianuarie 1996 – octombrie 1997 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect – Dezvoltarea durabila al unor microregiuni periclitate ecologic - ECONERA 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, planificare strategică, implementare, monitorizare, evaluare, raportare a activităților 

proiectului 
Numele şi adresa angajatorului Cercul Cultural Banat-JA Timisoara, Str. Circumvalațiunii Nr. 26 Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitati in domeniul protectiei mediului, turismului, managementul ariilor naturale protejate – 
Rezervația Naturală Cheile Nerei – Beușnița, județul Caraș-Severin 
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Educaţie şi formare 
 

  

Perioada Iunie 2011 
Calificarea / diploma obţinută Inginer - Diploma de Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Marketing, Mecanică, Electrotehnnică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, profil Inginerie 
Economică, specializarea Inginerie de Afaceri în Electrotehnică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

 2014 - aprilie 
Expert Achiziții Publice - Acreditare CNFPA - COR 214946 
Comunicare interpersonală, coordonarea muncii în echipă, elaborarea documentelor de specialitate, 
acordarea consultanței de specialitate, planificarea achizițiilor publice, derularea procedurilor de 
atribuire, negocierea in cadrul procedurilor de atribuire 
Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG 
 

 2014 - februarie 
Manager Proiect - Acreditare CNFPA - COR 242101 
Planificarea activităților și jaloanelor proiectului, managementul riscurilor, managementul echipei de 
proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calității proiectului, gestiunea 
utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect 
Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG 
 

 2011 
Administrator Pensiune Turistică - Acreditare CNFPA 
Administrarea pensiunilor turistice. 
Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Arad 
 

 16-23.09.2010 
Formator - Acreditare CNFPA 
Pregătirea formarii, Realizarea activităților de formare, Evaluarea participanților la formare, Aplicarea 
metodelor si tehnicilor speciale de formare, Marketingul formarii, Proiectarea programelor de formare,  
Organizarea programelor si a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea si asigurarea calității 
programelor si a stagiilor de formare. 
Asociația Euro<26 
 

 1998 
Asistent pentru organizațiile neguvernamentale de mediu 
Managementul proiectelor de mediu, Management organizațional, Dezvoltarea programelor de mediu 
Advanced Workshops - Leadership, Dezvoltare Personala 
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre, Ungaria 
 

 1998 
Formator 
Pregătirea formarii, Evaluare, Designul programelor de formare, Dezvoltarea personala si a abilitaților 
de lucru in echipa 
Opportunity Associates Romania 
 

 1997 
Formator-asistent pentru organizațiile de mediu 
Dezvoltarea abilitaților de comunicare, Dezvoltare personala, Lucru in echipa, Pregătirea programelor 
de formare, Management organizațional, Managementul proiectelor 
Junior Fellowship Program - Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 
Szentendre, Ungaria 
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 1994 
Asistent Programator 
Dezvoltarea de programe informatice, tehnici de baza de utilizare a computerului 
Liceul Ecaterina Teodoroiu Tg-Jiu, Profil informatica 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza   Utilizator 
experimentat  Utilizator 

experimentat  Utilizator 
independent  Utilizator 

independent  Utilizator 
experimentat 

Limba Franceza   Utilizator 
elementar  Utilizator 

elementar  Utilizator 
elementar  Utilizator 

elementar  Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabilitate la grupuri noi, dinamism, comunicare eficienta, discernământ, responsabilitate, 
rezistenta la stress, discernământ. Aceste abilitați au fost dobândite in cadrul organizațiilor si ale 
echipelor din care am făcut parte. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiența in management organizațional, managementul proiectelor. Coordonarea timp de 10 ani a 
mai multor organizații neguvernamentale și proiecte ale acestora, realizate cu succes. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Depanarea computerelor.  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Lucru curent cu MS Office (Word, Xcel, PowerPoint), administrare baze de date, cunoștințe de design 
si proiectare de site-uri web (DreamWeaver, PHP, MySql), grafica (Photoshop, CorelDraw). 
Cunoștințe GIS – ArcGis Desktop 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Design de pagini web, grafica pe computer, editare hărți 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  
 


