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 Curriculum vitae 
Europass 

   

 
Informaţii personale 

 
Nume/Prenume  CUC ALEXANDRU RĂZVAN 

Adresa   

Telefon    

Fax           

E-mail   
 

Cetăţenia  Română 

 
Data naşterii  04.12.1983 

 
 Sex  Masculin 

 
Locul de muncă vizat / 

 Aria ocupaţională 
  

 
Experienţa profesională 

 
Perioada  5 ianuarie 2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Ministru 

   

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Ministerul Transporturilor 

Bdul Dinicu Golescu nr 38, sector 1, București 

   
 

Perioada  21 decembrie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Deputat în circumscripţia electorală nr. 19 Giurgiu 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Vicepreședinte la Comisia pentru Transporturi și Infrastructură 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Parlamentul României - Camera Deputaților 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Activitate parlamentară 

 
 

Perioada  04 august 2016 – 20 decembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat  Administrator public al județului Giurgiu 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonează realizarea serviciilor publice și de utilitate publică de interes 
județean, coordonează executarea activităților de furnizare a serviciilor 
publice de interes județean, coordonează și controlează organismele 
prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, 
înființate de Consiliul Județean și subordonate acestuia, propune și 
coordonează implementarea de proiecte privind fondurile structurale și de 
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coeziune post-aderare. Coordonează activitățile de dezvoltare comunitară, 
orice alte atribuții în domenii specifice instituției și postului, încredințate de 
către Președinte și/sau Consiliul Județean. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Consiliul Judeţean Giurgiu, Str. Bucureşti, Nr.10, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administraţie publică locală 

 
Perioada  29 iunie 2016  -  03 august 2016 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier- Cabinet președinte 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conduce colective de analiză și asigură coordonarea realizării unor programe, 
rapoarte dispuse de președinte, reprezintă Consiliul Județean în relația cu 
presa  

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Consiliul Judeţean Giurgiu, Str. Bucureşti, Nr.10, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administraţie publică locală 

 
Perioada  noiembrie 2015 – mai 2016 

Funcţia sau postul ocupat  Secretar de stat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Sectorul aviației, sectorul rutier 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Ministerul Transporturilor, București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administraţie publică centrală 

 
Perioada  iunie 2013 – octombrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat  Director general 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Gestionarea și administrarea patrimoniului S.C. Administrația Zonei Libere S.A. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 S.C. Administrația Zonei Libere S.A., Giurgiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Societate comercială pe acțiuni 

 
Perioada  ianuarie 2013 – iunie 2013 

Funcţia sau postul ocupat  Director general adjunct 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Gestionarea și administrarea patrimoniului S.C. Administrația Zonei Libere S.A. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 S.C. Administrația Zonei Libere S.A., Giurgiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Societate comercială pe acțiuni 

 
Perioada  iunie 2012 – octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier județean 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Propunere și aprobare hotărări 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Consiliul Judeţean Giurgiu, Str. Bucureşti, Nr.10, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Deliberativ  

 
Perioada  mai 2010 – iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Administrator 
Principalele activităţi şi  Răspunde de evidența contabilă, financiară și de gestiune din cadrul societății. 
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responsabilităţi Elaborează fișele postului și monitorizează activitatea pentru personalul care a 
fost angajat. Răspunde de relația cu clienții societății, de încasările și plățile 
necesare bunei funcționări a societății. Stabilește strategia de dezvoltare a 
firmei, prospectând piața în atragerea de clienți noi. Monitorizarea concurenței 
și adaptarea permanentă la orice fluctuație a pieței. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 S.C. PAN D’OR ALIMENT S.R.L., Giurgiu 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Producție de panificație 

 
Perioada  mai 2007 – martie 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Expert 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Elaborarea și promovarea strategiei nationale de export a României și a 

brandurilor sectoriale, Comitetul Consultativ de acces pe piețe, organizare de 
târguri și expoziții internaționale, analiza eficienței participării României la 
târguri și expoziții internaționale, organizarea comisiilor de selectare a 
operatorilor economici care doresc să participe la târguri și expoziții 
internaționale, relații cu presa 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Ministerul pentru Întreprinderi Micii și Mijlocii, Comerț și Mediul de Afaceri, 
Direcția Generală Promovarea Exporturilor, București, str. Ion Câmpineanu, nr. 
16, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Comerț exterior -  Administrație publică centrală 

 
Perioada  august 2006 – mai 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Expert 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Responsabil din partea României privind schimbul de informații a 

reglementărilor tehnice conform Directivei 98/34 
Numele şi adresa 

angajatorului  
 Ministerul Economiei și Comerțului, Direcția piață internă, București, Calea 

Victoriei, nr. 152 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
 Integrare europeană -  Administrație publică centrală 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  octombrie 2009 – iunie 2012 

Calificarea/ diploma obţinută  Licențiat în drept 

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

 Drept civil, drept internațional privat, dreptul familiei, drept penal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Universitatea Hyperion, Facultatea de drept și administrație publică 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

 Studii superioare 

 
Perioada  iunie – iulie 2008 

Calificarea/ diploma obţinută  Curs privind stabilirea profilelor de piață/ DA cu diplomă  

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

 Stabilirea profilelor de piață 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 ITC Geneva 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

 Curs privind stabilirea profilelor de piață 
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Perioada  2006 – 2008 

Calificarea/ diploma obţinută  Masterand, Integrare economică europeană/ DA diplomă obținută, media 10 

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

 Comerț internațional, managementul afacerilor, uzanțe diplomatice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Universitatea Româno - Americană 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

 Masterat  

 
Perioada  2002 – 2006 

Calificarea/ diploma obţinută  Licențiat integrare economică europeană, media 9,90 

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

 Comerț internațional, managementul afacerilor, uzanțe diplomatice, micro și 
macro economie, globalizare, investiții străine directe, dezvoltare regională, 
cultură și civilizație europeană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Universitatea Româno – Americană, Facultatea de Studii Economice ale Integrării 
Europene 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

 Studii superioare  

 
Perioada  ianuarie – aprilie 2006 

Calificarea/ diploma obţinută  Bursă Leonardo da Vinci în Marea Britanie/ DA diplomă 

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

 Comerț internațional, managementul afacerilor, uzanțe diplomatice, micro și 
macro economie, globalizare, investiții străine directe, dezvoltare regională, 
cultură și civilizație europeană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Universitatea Româno – Americană 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

 Bursă  specializare 

 
Perioada  mai 2006 

Calificarea/ diploma obţinută  Curs privind „Psychology of Human Relations”/ DA cu diplomă  

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

 Psihologia relațiilor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Universitatea Româno – Americană în colaborare cu Universitatea James Madison 
din SUA 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

 Curs de formare 

 
Perioada  iunie – septembrie 2005 

Calificarea/ diploma obţinută  Plecare în SUA prin Programul destinat studenților Work & Travel 

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Programul destinat studenților Work & Travel 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 
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Perioada  iulie – septembrie 2004 

Calificarea/ diploma obţinută  Plecare în SUA prin Programul destinat studenților Work & Travel 

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Programul destinat studenților Work & Travel 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

  

 
Perioada  octombrie – decembrie 2003 

Calificarea/ diploma obţinută  Curs privind „Business planning”/ DA cu diplomă  

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

 Dezvoltarea capacităților antreprenoriale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Universitatea Româno – Americană în colaborare cu Universitatea James Madison 
din SUA 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

 Curs de formare 

 
Perioada  2002 

Calificarea/ diploma obţinută  Atestat în limba engeză  

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Liceul bilingv George Coșbuc 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

  

 
Perioada  1998 - 2002 

Calificarea/ diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat, media 9,35  

Domenii principale studiate/ 
competente dobândite 

 Curricula școlară de la momentul respectiv, engleză intensiv 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Liceul bilingv George Coșbuc 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/ formare 

 Liceal  

 
 Aptitudini şi competente 

personale 
 

Limba maternă  Română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  
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Limba Engleză   (C2)  

utilizator 
experimentat 

(C2)  

utilizator 
experimentat 

(C2)  

utilizator 
experimentat 

(C2)  

utilizator 
experimentat 

(C2)  

utilizator 
experimentat 

Limba Franceză  (C1)  

utilizator 
experimentat  

(C1)  

utilizator 
experimentat 

(C1)  

utilizator 
experimentat 

(C1)  

utilizator 
experimentat 

(C1)  

utilizator 
experimentat 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobândite în 
urma deplasărilor la bursă în Marea Britanie și în SUA, o bună capacitate de 
comunicare 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
  

 
Competenţe  şi aptitudini 

tehnice 
  

 
Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
 Internet, Microsoft Word, Excel, Power Point 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

  

 
Alte competenţe şi aptitudini  Disponibilitate program prelungit şi deplasări 

 
Permis de conducere  Categoria B 

 
Informaţii suplimentare  Menționez că toate diplomele dobândite în urma cursurilor de formare împreună 

cu recomandările obținute în urma deplasărilor în străinătate pot fi puse oricând 
la dispoziție. 

 

 


