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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  Munteanu Razvan 

Adresa  185, Popa Nan, Bucuresti, Sector3, Romania 

Telefon  +40744904277  

Fax   

E-mail  razvanmunteanu2009@gmail.com  

 

Cetăţenia  romana  

 

Data naşterii  25.06.1977 

 

 Sex  Masculin 

 
 

Experienţa profesională 
 
 

Perioada  Septembrie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector de specialitate, grad profesional IA - Cabinet primar cu delegare de 
competente in Directia Investitii 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil cu: - urmarirea si verificarea programului de investitii al Consiliului 
Local Sector1; 

- initierea si coordonarea proiectelor de hotarari privind activitatea in domeniul 
investitiilor prin intermediul serviciilor de specialitate; 

- studierea documentatiilor de specialitate in vederea stabilirii solutiilor 
tehnico-economice de realizare a obiectivelor de investitii; 

-urmarirea activitatilor de organizare a CTE (comisii tehnico-economice) de 
avizare a documnetatiilor; 

-urmarirea eficientizarii raporturilor dintre Sectorul1 si administratia publica 
centrala si alte autoritati publice locale; 

- urmarirea  realizarii raspunsurilor pentru corespondenta sosita pe numele 
Primarului pe probleme de investitii; 

 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti; 

Bucuresti – Ploiesti nr. 9-13; 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sectorul public 

 
 

Perioada  2012 – septembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier Principal in cadrul Cabinet Primar, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager de proiect pentru trei proiecte pe fonduri europene pe axa POR 2007-
2013 Axa 5 „Dezvoltare durabila si promovarea turismului”: 

Green Culture: promovarea unor obiective de interes de pe raza Sectorului 1 
(Observatorul Astronomic, Muzeul de arheologie Vasile Parvan, Colegiul Sfantul  
Sava,Pasajul Victoria); 

Oameni de Piatra: Din “inventarul” statuilor din Sectorul 1 nu pot lipsi: 
“Alexandru Lahovary”, “Barbu Stefănescu Delavrancea”; “Vladimir Ghika”; 
“Nicolae Iorga”; “Iuliu Maniu”; “I.C. Brătianu” sau “Generalul Charles de Gaulle 
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Bucurestiul te vrea in tenisi: promovarea unor obiective din aer liber de pe raza 
Sectorului 1 (Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor și Muzeul Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti”) 

 

Responsabil cu activitatea de promovare a imaginii Primariei Sector 1 

(organizare si implementare evenimente)  

Responsabil cu strategia de ampalsare a reclamelor pe raza Sectorului1, 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti; 

Bucuresti – Ploiesti nr. 9-13; 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sectorul public 

 
 

Perioada  08.2004 – aprilie 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier Superior /Sef Serviciu Autorizare si Publicitate, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil cu activitatea de autorizare a reclamelor montate pe raza 
Sectorului 1; 

Responsabil cu strategia de ampalsare a reclamelor pe raza Sectorului1, 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti; 

Bucuresti – Ploiesti nr. 9-13; 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sectorul public 

 
 

Perioada  08.2003 – 07.2004 

Funcţia sau postul ocupat  Country Media Manager 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil cu coordonarea activitatii managerilor de zona. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 News Outdoor Romania, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sectorul privat, 

 
 

Perioada  05.2002 – 03.2004 

Funcţia sau postul ocupat  Media Manager Bucuresti, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil cu activitatea de dezvoltare a retelei de panotaj in Bucuresti 
responabil cu activitatea de contractare, autorizare, construire  a retele de 
panotaj. 

 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Multireclama SRL – parte agrupului Mcsoport - Hungary 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sectorul privat 

 
 
 

Perioada  2000 - 05.2002  

Funcţia sau postul ocupat  Area Manager Transilvania si Moldova, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil cu activitatea de dezvoltare a retelei de panotaj in zonele 
Transilvania si Moldova, responabil cu activitatea de contractare, autorizare, 
construire  a retele de panotaj, coordonarea reprezentantilor locali. 
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Numele şi adresa 
angajatorului  

 Multireclama SRL – parte agrupului Mcsoport - Hungary 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sectorul privat 

 

Perioada  1998 - 2000  

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator Media Brasov, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil cu activitatea de dezvoltare a retelei de panotaj in Brasov, 
responabil cu activitatea de contractare, autorizare, construire  a retele de 
panotaj. 

 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Multireclama SRL – parte agrupului Mcsoport - Hungary 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sectorul privat 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  2016 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută  Masterand  

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 EMPA – Executive Master in Public Administration (versiunea in Engleza) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Hertie School of Governance - Berlin, Germany 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Post universitar 

Perioada  1995 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută  Facultatea de economie specializarea Management 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Transilvania Brasov, 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 superioara  

 

Perioada  1991 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută  Matematica - Fizica 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Matematica - Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, 
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 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Romana 

 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

 

Engleza   8  8  8  8  8 

Franceza   8  8  8  7  7 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Office Vista 

 
 

Permis de conducere  Categoria B, 
 
 

Activitate Politica 
 

Menbru PNL Sector 1 

                        Zona 1Mai 

 14.07.2004 – prezent 

 

  Am participat in calitate de membru al echipei de campanie la alegerile: 

- 2004 – Parlamentare si Prezidentiale; 

- 2007 – Europarlamentare; 

- 2008 – Locale – Sectorul 1; 

- 2008 – Parlamentare; 

- 2009 – Europarlamentare; 

- 2009 – Prezidentiale; 

- 2010 – Deputat Coelgiul 1; 

Am participat la actiunile organizate de catre PNL Sector1 pentru strangere de 
semnaturi in diverse activitati cum ar fi: 

- Salvati Parcul Bordei; 

- Noi facem economie; 

 

 


