
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Macrea, Rares  

Adresă(e)  

Telefon(oane)       

Fax(uri)  

E-mail(uri)     

  

Nationalitate Româna 

  

Data nasterii 25.05.1973 Sibiu 

  

Sex masculin 

  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
 

Perioada 

 
Decembrie 2019 -  
Subprefect 
 
Mai 2012 – Decembrie 2019 

Functia sau postul ocupat    Manager public 

Activitati şi responsabilităţi 
principale 

Elaborarea si implementarea de strategii; 
Îmbunatatirea practicilor curente din institutie; 
Monitorizarea si evaluarea implementării, politicilor, strategiilor, programelor si 

proiectelor;  
Activitati de însusire a bunelor practici si transfer de cunostiinte 

Numele si adresa 
angajatorului 

Institutia Prefectului Judetul Sibiu – Str. A Saguna nr. 10 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Administratie publica 

Perioada Aprilie 2012 – mai 2012  

Functia sau postul ocupat Prefect al Județului Sibiu 

Activitati şi responsabilităţi 
principale 

Reprezentant al guvernului în teritoriu 



 

 

Numele si adresa 
angajatorului 

Institutia Prefectului Judetul Sibiu – Str. A Saguna nr. 10 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Administratie publica 

  

Perioada Octombrie 2011 – aprilie 2012 

Functia sau postul ocupat Director General Adjunct - Autoritatea de Management POSCCE 

Activitati şi responsabilităţi 
principale 

Plata cererilor de rambursare a proiectelor finanțate din fonduri europene prin 
programul operațional Competitivitate.  

Numele si adresa 
angajatorului 

Miniterul Economiei Comerțului și al Mediului de Afaceri 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Administratie publica 

Perioada Octombrie 2009 – octombrie 2011 

Functia sau postul ocupat Subprefect 

Activitati şi responsabilităţi 
principale 

Reforma administratiei, Conducerea operativa a Serviciilor Publice Comunitare, regim 
permise si pasapoarte;  
Coordonarea serviciilir deconcentrate. 

Numele si adresa 
angajatorului 

Institutia Prefectului Judetul Sibiu – Str. A Saguna nr. 10 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Administratie publica 

Perioada Martie 2005 - Octombrie 2009 

Functia sau postul ocupat Manager Public 

Activitati şi responsabilităţi 
principale 

Elaborarea si implementarea de strategii; 
Îmbunatatirea practicilor curente din institutie; 
Monitorizarea si evaluarea implementării, politicilor, strategiilor, programelor si proiectelor;  
Activitati de însusire a bunelor practici si transfer de cunostiinte. 

Numele si adresa 
angajatorului 

Institutia Prefectului Judetul Sibiu – Str. A Saguna nr. 10 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Administratie publica 

Perioada Mai 1997 – Martie 2005 

Functia sau postul ocupat Consilier principal 

Activitati şi responsabilităţi 
principale 

Promovarea investitiilor de mediu pe raza municipiului Sibiu; 
Organizarea procedurilor de achizitie publica; 
Realizarea strategiei de management al deseurilor în mun. Sibiu 

Numele si adresa 
angajatorului 

Primaria Municipiului Sibiu – Sibiu strada Brukenthal nr. 3 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Administratie publica 

Perioada August  1996 - Mai 1997 

Functia sau postul ocupat Sef birou protectia mediului 

Activitati şi responsabilităţi 
principale 

Verificarea respectarii de catre intreprindere a normelor europene de protectie a mediului. 
Aplicarea programului de conformare 



 

 

Numele si adresa 
angajatorului 

S.C. ISAMA S.A. – Sfantu Gheorghe 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Constructia de masini 

Educaţie şi formare  

  

Perioada Septembrie 2015 - octombrie 2015 

Calificarea / diploma obtinuta Absolvent al Common Security and Defence Policy (CSDP) 

Disciplinele principale studiate 
/ competente profesionale 

dobândite 

Politici de apărare, Planificare strategică, Instituții Europene 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul European de Securitate şi Apărare (CESA) de pe lângă Consiliul Uniunii Europene 

  

Perioada Septembrie 2011 – Decembrie 2011 

Calificarea / diploma obtinuta Absolvent al Colegiului Național de Apărare 

Disciplinele principale studiate 
/ competente profesionale 

dobândite 

Geopolitica, Buna guvernanță, Stiința complexității, Planificare strategica. 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Națională de Apărare București 

Perioada Iulie 2010 – Noiembrie  2010 

Calificarea / diploma obtinuta Absolvent al Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice 
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 

Disciplinele principale studiate 
/ competente profesionale 

dobândite 

Management de proiect, Buna guvernanță, Planificare strategica. 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Național de Administrație București 

Perioada Octombrie 2007 – februarie 2008 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate 
/ competente profesionale 

dobândite 

Leadershiping si comunicare managerială  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Britanica de Afaceri si Comunicare 

 

Perioada August 2004 

Calificarea / diploma obtinuta Permisul european de conducere a computerului -ECDL 



 

 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Concepte de bza IT, utilizarea computerului, procesare text, calcul tabelar, baze de 
date, prezentări, informatie si comunicare 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ECDL Romania S.A. 

 

Perioada Septembrie 2005 - Ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obtinuta Formator de formatori – componenta de Planificare strategică 

Disciplinele principale studiate 
/ competente profesionale 

dobândite 

Tehnici de formare, planificare strategica, stagiu de formare in institutii publice din Paris  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ROI Dutch Institute of Public Administration 

 

Perioada Ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat sesiune de formare – Managementul Schimbării 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UCRAP – PHARE 2003 RO03/IB/OT/01 

 

Perioada 10-12 Mai 2004 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de participare la seminarul „Adapting to European Integration: How to 
effectively Coordinate EU Policy Making” 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul National de Administratie si  Institutul European de Administratie Publica 

 

Perioada 24-26 Noiembrie 2003 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de participare la seminarul „Change Management in Public Administration in 
the Context of EU Integration” 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul National de Administratie si  Institutul European de Administratie Publica 

 

Perioada Noiembrie 2003 – decembrie 2004 

Calificarea / diploma obtinuta Manager public 

Disciplinele principale studiate 
/ competente profesionale 

dobândite 

Planificare strategica, afaceri europene, management financiar, politici publice, resurse 
umane. 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul National de Administratie 

 

Perioada Noiembrie 1996 

Calificarea / diploma obtinuta Elaborator de studii de impact si de bilant de mediu 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Surse de poluare, procese poluante, dispersia poluantilor, biodiversitate, sanatatea 
populatiei, niveluri de poluare si combaterea acesteia.  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  

Centrul European de Competenta Profesionala Tehnica si ICIM Bucuresti 

Perioada Octombrie 1991 – iulie 1996 



 

 

Calificarea / diploma obtinuta Licentiat in biologie specializarea ecolgie si protectia mediului 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Ecologie, Matematica, chimie, biologie, biochimie , fizica atmosferei,  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga”- Sibiu, Facultatea de stiinte 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   C1  C1  B2  B2  B2 

Franceza   A2  A2  A2  A2  A2 

  

  

Competente şi abilităţi 
sociale 

Spirit voluntar,  implicat in proiecte ale organizatiilor neguvernamentale de mediu, 
educationale 

  

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Orientare catre rezultate prin planificare si prioritizare, - orientare catre identificarea 

si implementarea de solutii, creativitate,  gândire critica si analitica,capacitate de 

evaluare a riscurilor, abilitati de comunicare, inclusiv mediere si negociere,  
capacitate de lucru eficient în echipe,  flexibilitate si adaptabilitate. 

  

  

Competente şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizator avansat, grafică, editare text, calcul tabelar, editare video pe sistemele de 
operare Windows si Machintosh. – Certificat absolvire ECDL 

Permis de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare - Noiembrie 2011- aprilie 2012 Președinte al SC SALROM S.A. 
- Septembrie 2011- aprilie 2012 membru in consiliul de administratie al SC Avioane 

Craiova S.A. 
- Noiembrie 2011 – aprilie 2012 membru in consiliul de administratie al S.C. Daewo 

Mangalia Heavy Industries S.A. 
- Bursă de studiu pe problematica administraţiei de mediu în Republica Irlanda 

septembrie – decembrie 2004 



 

 

 - Curs de instruire pe problene de transparenţă si bună guvernare –Olanda –VNG-
international în anul 2002 

- reprezentantul Primăriei Municipiului Sibiu în cadrul proiectului ISPA 2002 RO 16P 
PE 022 „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi a apei uzate în 
municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România”. 

- expert în cadrul colectivului de redactare a Agendei 21 . 
- coordonatorul proiectului  „Colectarea şi reciclarea deşeurilor refolosibile din 

municipiul Sibiu”- început în anul 2000, şi care este un parteneriat între Primăria 
Sibiu şi O.N.G. ECOTUR Sibiu finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat 
Miercurea Ciuc 

 

 

        Rares MACREA 


