
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaŃii despre Europass accesaŃi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

 

  

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Alin-Alexandru Grigore (căsătorit Grigore-Sava) 
 

Adresă  

Telefon(oane) - Mobil:  

Fax(uri) - 

E-mail(uri)   
  

NaŃionalitate(-tăŃi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex Masculin 
  

  
  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada Consultant 

FuncŃia sau postul ocupat 2007-11 - 2010-07 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Cronos Consulting, Iasi (Nr. angajati: sub 10) 

Numele şi adresa angajatorului Management/Consultanta 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Realizarea documentatiilor pentru proiectele finantate din fonduri europene(studii de fezabilitate, cereri 
de finantare, diverse alte documente necesare). 

 
Perioada Coordonator Achizitii-Logistica 

FuncŃia sau postul ocupat 2006-10 2007-09 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale SC House Line SRL (Nr. angajati: sub 10) 

Numele şi adresa angajatorului Achizitii/aprovizionare 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Coordonarea activitatilor de achizitii si transport de materii prime pentru un atelier de producere a 
mobilierului la comanda. 

  

Perioada Projects Director 

FuncŃia sau postul ocupat 2005-09 2007-03 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Business Without Borders Romania, Iasi (Nr. angajati: sub 10) 

Numele şi adresa angajatorului Non-Profit/Voluntariat 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Planificare, managementul proiectelor, evaluarea proiectelor, aplicare la finantari, coordonarea a diverse 
activitati din cadrul organizatiei. In cadrul activitatii organizatiei am participat la cursurile de formare a 
formatorilor pentru a putea sustine traininguri si activitati educationale. 

 
 

 
 

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 2007 - prezent 

Calificarea / diploma obŃinută Doctorat 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Metode moderne de cercetare 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaŃii despre Europass accesaŃi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

 

  

Perioada 2003 – 2007 

Calificarea / diploma obŃinută Licența în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Management și administrarea afacerilor 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Studii superioare 

  

Perioada 1999 - 2003 

Calificarea / diploma obŃinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Matematică – informatică 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic ”Vasile Alecsandri”, Iași 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Studii liceale, certificat profesional de "Operator tehnica de calcul" recunoscut MECT 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C2  C2  C2  C2  C1 

Franceză   B1  B1  B1  B1  A2 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Comunicativ 
  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice  
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte IT la nivel de utilizator 

  

CompetenŃe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenŃe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B din 2001 
  

InformaŃii suplimentare  
  

Anexe  

 




