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Curriculum vitae  
Europass  

  

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Grozavu Cezar Adrian 

Adresă(e) Nr.H7, ap.11, Oituz str., Suceava, 720228, Romania  

Telefon(oane) 0040-230-216352 0040-230-216352 0040-230-216352 

Fax(uri) 0040-0230-524128 

E-mail(uri) cezar.grozavu@mdrt.ro 

 
 

NaŃionalitate(-tăŃi) Romana 

 
 

Data naşterii 30/07/1974 

 
 

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

 Dezvoltare regionala sustenabila 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 2006-2010 

FuncŃia sau postul ocupat Manager public  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Managementul fondurilor structurale acordate Romaniei (Fondul European pentru Dezvoltare 
Regionala) pentru infrastructura de  transport inclusiv impactul proiectelor  de investitii asupra 
mediului si a retelei europene de arii protejate Natura 2000. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Autoritatea de Management pentru Programul 
Operational Regional, str. Apolodor nr. 7, latura Nord, Bucuresti  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Coordonarea domeniului major de interventie 2.1 „Imbunatatirea infrastructurii de transport” 
Coordonarea grupului de lucru Natura 2000 in cadrul ministerului  
Asigura transpunerea temelor orizontale in ghidurile solicitantului (componenta dezvoltare durabila) 

  

Perioada 1998-2006 

FuncŃia sau postul ocupat consilier  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Monitorizarea respectarii reglementarilor cinegetice in Regiunea de Dezvoltare Nord Est 
 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Padurilor, Apelor si Protectiei Mediului , str. Libertatii nr. 13, Bucuresti  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Avizarea planurilor de management al fondurilor de vanatoare din Regiunea Nord Est  
Participare la intocmirea planurilor de management al parcurilor nationale si naturale  
 Monitorizarea respectarii reglementarilor cinegetice in reteaua europena de arii protejate Natura 
2000. 

  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 2009-2010  

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire  a bursei in doemniul dezvoltarii regionale si protectiei mediului  
Certificat de stagiu practic in cadrul rezervatiei de zimbri Doberitzer Heaide, Berlin 
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Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Managementul ariilor protejate din reteaua Natura 2000 
Managementul speciilor protejate in rezervatii (planuri de management ale rezervatiilor de zimbri) 
Educatie ecologica si participare publica in luarea deciziilor de mediu 
Legislatie europeana din domeniul protectiei mediului si dezvoltarii regionale 
 

)umele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

Academia Alfred Toepfer Germania 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

NA  

  

Perioada 2005-2007  

Calificarea / diploma obŃinută Diploma de manager public  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Managementul proiectului  
Institutiile europene  
Reforma functiei publice  
Drept  

)umele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

Institutul National de Administratie, British Council 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

NA 

  

Perioada  2001-2002 

Calificarea / diploma obŃinută Diploma manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor europene 
  

)umele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Sudii Politice si Administrative 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

NA 

  

Perioada  1995-1998 

Calificarea / diploma obŃinută Diploma inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Silvicultura  
Biologie animala  
Vanatoare si salmonicultura  
Ecologie  
Dendrologie si dendrometrie 

)umele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Facultatea de Silvicultura 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

  

  

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 Proficient user B2 Independent user B1 Independent user  B2 Independent user B1 Independent user 
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Franceza  B2 Independent user 
B
2 

Independent user A2 Basic user A2 Basic user A2 Basic user 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Comunicativ, cooperant, deschis la nou  
  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonator a peste 20 de proiecte de protectia mediului derulate de catre Clubul Ecologic Origini 
Verzi Suceava 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice - 
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Power Point, Excel, C.Draw, etc. 

  

CompetenŃe şi aptitudini artistice  - 
  

Alte competenŃe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

InformaŃii suplimentare Reprezentant al Clubului Ecologic Origini Verzi in consiliul de administratie al Parcului National 
Calimani  
Reprezentant al Clubului Ecologic Origini Verzi in grupul de lucru national Natura 2000 

 
  

Anexe Nu este cazul  

 


