EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Marius-Rareș
GRECU
CONTACT

21/12/2020 – ÎN CURS – Medias, România

Director Directia Resurse Umane
SNGN Romgaz SA
Planifica, organizeaza, coordoneaza, controleaza resursele umane in
cadrul SNGN Romgaz SA. Asigura si mentine un sistem unitar de resurse
umane calificate si competente pentru indeplinirea obiectivelor
societatii.

Cetățenie: română
Gen: Masculin
România
secretariat@romgaz.ro
(+40) 0374401021

26/03/2020 – ÎN CURS

Director Calitate, Sanatate, Securitate in Munca, Mediu
SNGN Romgaz SA Medias
Organizarea, planificarea, coordonarea, controlul activitatilor de
prevenire si protectie, management integrat, situatii de urgenta,
protectia mediului, pentru indeplinirea obiectivelor stabilite.
Planifica, organizeaza, coordoneaza activitatea in domeniul calitate,
securitate sanatate in munca si mediu.
In calitate de Director la Directia Calitate SSM Mediu am coordonat
activitatea de prevenire si raspandire a noului coronavirus SARS CoV 2.
Medias, România
10/02/2020 – 26/03/2020

Director interimar - Directia Calitate, Sanatate si Securitate in
Munca,, Mediu
SNGN Romgaz SA
Scopul postului : Organizarea, planificarea, coordonarea, controlul
activitatilor de prevenire si protectie, management integrat, situatii de
urgenta, protectia mediului
Medias
01/06/2019 – 10/02/2020

Sef Birou
SNGN Romgaz SA
Biroul Recuperare Creante
Scopul postului - recuperarea creantelor certe, lichide si exigibile ale
societatii.
Gestionarea procedurilor de insolventa a debitorilor Romgaz.
Medias
01/02/2019 – 01/06/2019

Sef Birou - Interimar, Biroul Recuperare Creante
SNGN Romgaz SA
05/07/2018 – 01/02/2019

Consilier juridic - Serviciul Juridic
SNGN Romgaz SA
Scopul postului:
Reprezentarea societatii in fata instantelor de judecata
Apararea intereselor legitime ale societatii.
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Avizarea docuemntelor societatii din punct de vedere a legalitatii.
Medias
15/06/2018 – 05/07/2018

Șef Birou - Interimar, Biroul Control Intern Managerial
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Implementare Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice
www.romgaz.ro / Piața C.I. Motaș, 551130, Mediaș, România
03/2013 – 15/06/2018

Consilier juridic
S.N.G.N. Romgaz S.A.
- consilier juridic in cadrul Biroului Control Operativ, Biroul Control
Director General, Serviciul Control Financiar de Gestiune – activitati pe
linie de control intern si de solutionare a petitiilor potrivit O.G. nr.
27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. In
cadrul acestor compartimente am desfasurat activitati de control intern
pentru protejarea patrimoniului societatii si verificarea prevederilor
interne de catre salariatii unitatii.
- In cadrul Serviciului Juridic pe functia de consilier juridic si inlocuitor sef
serviciu. De asemenea in calitate de inlocuitor sef serviciu juridic, am
participat la sedintele Consiliului de Administratie al SNGN Romgaz SA.
Am implementat la nivelul Departamentului Juridic, Ordinul nr. 400/2015
pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entitatilor
publice. Am participat prin decizie a Directorului General al Romgaz in
cadrul comisiilor de achizitii publice si a comisiilor de cercetare
disciplinara prealabila.
In cadrul Serviciului Juridic am desfasurat activitati specifice profesiei de
consilier juridic, conform Legii nr. 514/2003 privind organizarea si
exercitarea profesiei de consilier juridic, respectiv am avizat din punct de
vedere juridic acte din cadrul departamentelor de achizitii publice,
resurse umane, etc. Am intocmit si transmis puncte de vedere juridice,
la solicitarea departamentelor din cadrul societatii, pe diverse spete
semnalate de acestea. Am reprezentat si aparat interesele legitime ale
SNGN Romgaz SA in fata instantelor de judecata din Romania si in fata
autoritatilor publice cu atributii de control si de urmarire penala.
Am reprezentat Romgaz in cadrul litigiilor inregistrate pe rolul
instantelor de judecata din Romania, in contradictoriu cu SC Interagro
SA, pentru recuperarea unei creante in valoare de 186.000.000 lei si am
participat activ in procesul de executare silita a acestui debitor, alaturi
de executorul judecatoresc, executarea silita a creantelor, fiind dispusa
prin toate formele prevazute de lege. Dupa deschiderea procedurii
generale de insolventa a debitorului Interagro SA, am intocmit si
transmis voturile in cadrul adunarilor generale a creditorilor. Am
intocmit si transmis documentele necesare pentru inscrierea in tabloul
preliminar si definitiv a creantei detinute de Romgaz.
Datorita faptului ca am indeplinit la timp si in conditii corespunzatoare
sarcinile de serviciu si am avut o conduita ireprosabila in cadrul
companiei, am fost propus pentru premiere si promovare in cadrul
companiei.
- Participarea la demararea proiectului de investiție la cheie - Dezvoltare
CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu
combinat cu turbină gaz, în valoare totală de 269 milioane EUR,
www.romgaz.ro / Piața C.I. Motaș, nr. 4, 551130, Mediaș, România
02/2013 – 03/2013

Consilier juridic - Serviciul Control Financiar de Gestiune
SNGN Romgaz SA
Medias
10/2012 – 02/2013
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Consilier juridic - Biroul Control Director General
SNGN Romgaz SA
Medias
24/12/2009 – 10/2012

Consilier juridic - Biroul Control Operativ
SNGN Romgaz SA
Activitate desfasurata conform prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind
reglementarea activitatii de petitionare
Medias

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): română
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

germană
Comprehensiune
orală
B1

Citit
B1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
B1

Citit
B1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
B1

engleză
Comprehensiune
orală
B1

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
05/2021 – 06/2021 – România

Management si Leadership
Ascendis
Lean Six Sigma – Black Belt – CODECS – sept. 2020
Lean Six Sigma – Green Belt – CODECS – martie 2020
09/12/2019 – 10/12/2019

Lean Six Sigma ( Yellow belt si Green belt )
CODECS 2014
02/09/2019 – 03/09/2019

COMUNICARE si RELATIONARE
PROCESS COMMUNICATION MODEL
30/05/2019

Managementul Riscurilor in Organizatii
INFINITY BUSINESS CENTER
27/09/2013
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Managementul și relațiile de piață în Sistemul Energetic
Național
SC Formenerg SA
Certificat nr. 003712/ 27.09.2013
04/2010

Managementul riscului în cadrul activității de control intern
SC Formenerg SA
21/02/2010 – Londra, Regatul Unit

Executive One to One Business English Language
Business Language Center
12/02/2010

Pregătirea și perfecționarea personalului cu atribuții de
control
SC Formenerg SA
Certificat nr. 000436
2008 – 2009 – Sibiu, România

Masterat - Facultatea de Drept și Stiințe Administrative
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Lucrarea de disertație ”Identificarea genetică”
Domeniul (domeniile) de studiu

◦ Drept Penal în Contextul Integrării Europene

2004 – 2008 – Sibiu, România

Licențiat în Drept
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - Facultatea de Drept ”Simion
Bărnuțiu” specializarea Drept
Lucrare de Licență ”Răspunderea disciplinară a functionarului public”
Domeniul (domeniile) de studiu

◦ Drept

2000 – 2004 – Mediaș, România

Diplomă de Bacalaureat
Școala Națională de Gaz Mediaș
Domeniul (domeniile) de studiu

◦ Profil filologie – limbi străine

REȚELE ȘI AFILIERI
Afilieri
Membru în cadrul Uniunii Colegilor Consilierilor Juridici din România Colegiul Consilierilor Juridic Sibiu
14/04/2021 – ÎN CURS

Membru din partea SNGN Romgaz SA in ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA - HENRO
Bucuresti
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PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
- autonomie in luarea deciziilor, coordonare consilierilor juridici din
cadrul serviciului,
- Coordonarea activitatii in cadrul serviciului.
- Rezistent la conditii si circumstante cu un grad ridicat de stres.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie in
cadrul SNGN Romgaz SA.
▪ capacitate de analiza si sinteza.
▪ Capacitate de argumentare şi convingere, participând la dezbateri
publice pe diferite teme de interes, organizate de diverse instituţii de
formare profesionala

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
Buna cunoastere a procesului de control intern, cunoasterea procesului
de functionare a companiei, buna cunoastere a procedurilor interne de
lucru, cunoasterea procesului de functionare a consiliilor de
administratie prin participarea la sedintele CA Romgaz SA, buna
cunoastere a procesului de recuperare creante , procedurilor de
insolventa si a resurselor umane. Coordonator in cadrul companiei
pentru reducerea efectelor pandemiei de SARS CoV 2 (Covid 19).
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