
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Consultant în management 
OFFICE PROIECTE SRL [ 18/11/2015 – În curs ] 

Localitatea: Iasi 
Țara: România 

- coordonare activitati in cadrul proiectului ;
- pregatirea bugetului si cash flow-ul proiectului;
- asigurarea circulatiei informatiei in cadrul proiectului;
- monitorizare echipa de proiect;
- initierea, planificarea, monitorizare, controlul si finalizarea proiectelor conform cerintelor beneficiarilor;
- reprezentarea intereselor beneficiarilor;
- implementarea standardelor de management de proiect.

Titular - Consultant in mangement 
Pascal Remus Persoana Fizica Autorizata [ 25/09/2008 – 10/08/2016 ] 

Localitatea: Tecuci 
Țara: România 

Director Economic 
EUROBUSINESS GROUP SRL [ 01/03/2007 – 01/09/2008 ] 

Localitatea: Iasi 
Țara: România 

- coordonarea activitatile in domeniul financiar/contabil
- reprezentarea societatii in relatiile cu clientii, furnizorii, pentru problemele legate de activitatile económico-
financiare;
- raspunderea pentru bugetul societatii;
- asigurarea tuturor litigiilor in domeniul financiar-contabil

Remus Pascal 
Cetățenie: română 

 

Data nașterii: 

Gen: Masculin 

 E-mail: 

 Adresă: 
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mailto:remusp26@gmail.com


Engleza 

COMPREHENSIUNE ORALĂ B2  CITIT B2  SCRIS B2  

EXPRIMARE SCRISĂ B2  CONVERSAȚIE B2  

Permis de conducere: B

MANAGER DE PROIECT 
ZAGREUS SRL [ 01/10/2008 – 01/07/2013 ] 

Localitatea: Iasi 
Țara: România 

coordonare activitati in cadrul proiectului ;
- pregatirea bugetului si cash flow-ul proiectului;
- asigurarea circulatiei informatiei in cadrul proiectului;
- monitorizare echipa de proiect;
- initierea, planificarea, monitorizare, controlul si finalizarea proiectelor conform cerintelor beneficiarilor;
- reprezentarea intereselor beneficiarilor;
- implementarea standardelor de management de proiect.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Management comercial - Master 
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor - Universitatea Alexandru Ioan Cuza [ 01/10/2007 –
01/02/2009 ] 

Adresă: Iasi (România) 

Economist licentiat - studii universitare 
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor - Universitatea Alexandru Ioan Cuza [ 01/10/2003 –
15/06/2007 ] 

Adresă: Iasi (România) 

Manager de proiect - curs perfectionare 
Fundatia Pro Women [ 02/06/2008 – 20/06/2008 ] 

Adresă: Iasi (România) 

Expert achizitii publice - curs perfectionare 
STRUCTURAL EUROTRAINING SRL [ 06/06/2018 – 10/06/2018 ] 

Adresă: Bucuresti (România) 

COMPETENȚE LINGVISTICE 

Limbă(i) maternă(e): Romana 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPETENȚE DIGITALE 

Social Media /  buna utilizare a retelelor de socializare /  Microsoft Office /  Utilizare buna a programelor de
comunicare(mail messenger skype) 

PERMIS DE CONDUCERE 
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COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

Competente 
- abilitati de comunicare

- atentie la detalii

- abilitatea de a face fata stresului,etc

- lucrul în echipă 

Semnatura

02/03/2022  
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