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Curriculum vitae
Europass

Informaţ ii personale
Nume / Prenume FRENŢ  OVIDIU - VICTOR

Adresă Bistriţ a, judeţ ul Bistriţ a-Năsăud

Telefon Mobil: +40 263 211408

Fax +40 263 214235

E-mail ovidiu.frent@yahoo.com

Naţ ionalitate Română

Data naşterii 07.10.1967

Sex masculin

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada 02. 2016 - prezent

Funcţ ia sau postul ocupat Prefect

Perioada 2012 - 02.2016

Funcţ ia sau postul ocupat Subprefect

Activităţ i şi responsabilităţ i principale Conducerea operativă a instituţ iei, conducerea serviciilor publice deconcentrate, alte atribu

Numele şi adresa angajatorului Instituţ ia Prefectului, judeţ ul Bistriţ a-Năsăud

Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţ ia sau postul ocupat

Perioada
       Funcţ ia sau postul ocupat

         Activităţ i şi responsabilităţ i principale

                  Numele şi adresa angajatorului
     Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate

  Reprezentarea guvernului pe plan local – Administra ă centrală

2015
Şef Serviciu Afaceri Europene, Dezvoltare Economică si Conducerea Serviciilor Publice
Deconcentrate

2012
Consilier superior- Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică si Conducerea Serviciilor

Publice Deconcentrate
Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate si a implementării Programului de guvernare si a
strategiilor sectoriale
 Instituţ ia Prefectului, judeţ ul Bistriţ a-Năsăud
 Administratie publică

Perioada 2009 - 2012

Funcţ ia sau postul ocupat Preşedinte

Activităţ i şi responsabilităţ i principale Organizarea, conducerea şi reprezentarea societăţ ii

Numele şi adresa angajatorului S.C.M. Progresul Bistriţ a

Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate Producţ ie şi servicii

mailto:frent@yahoo.com
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Perioada

                         Funcţ ia sau postul ocupat
        Activităţ i şi responsabilităţ i principale
                Numele şi adresa angajatorului
     Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate

2009

Subprefect
Conducerea operativă a instituţ iei, conducerea serviciilor publice deconcentrate, alte atribu
Instituţ ia Prefectului, judeţ ul Bistriţ a-Năsăud
Reprezentarea guvernului pe plan local– Administratie publica centrală

Funcţ ia sau postul ocupat Inspector principal cls. I

Activităţ i şi responsabilităţ i principale Aplicarea strategiilor şi politicilor guvernamentale

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sănătăţ ii

Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate Administraţ ie publică centrală

Perioada 1997 – 2009

Funcţ ia sau postul ocupat Preşedinte

Activităţ i şi responsabilităţ i principale Organizarea, conducerea şi reprezentarea societăţ ii

Numele şi adresa angajatorului S.C.M. Progresul Bistriţ a

Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate

Perioada
                          Funcţ ia sau postul ocupat
         Activităţ i şi responsabilităţ i principale
                 Numele şi adresa angajatorului
     Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate

Producţ ie şi servicii

1996 – 1997
Director comercial
Coordonare, reprezentare și contractare
S.C. Sintonia s.r.l. Bistrita
Producţ ie, comer și servicii

Perioada
Funcţ ia sau postul ocupat

Activităţ i şi responsabilităţ i principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate

Perioada

  1992 – 1996
  Administrator
Conducere, coordonare, reprezentare și contractare
S.C. Otto Impex s.r.l. Bistrita
Producţ ie, comer și servicii

1991 - 1992

Funcţ ia sau postul ocupat Controlor  calitate

Activităţ i şi responsabilităţ i principale Control tehnic de calitate

Numele şi adresa angajatorului S.C. L.V.F. s.r.l. Bergamo ( Italia )

Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate Producţ ie pompe şi supape hidraulice

Perioada  1990 - 1991

Funcţ ia sau postul ocupat Vicepreşedinte

Activităţ i şi responsabilităţ i principale Organizarea, coordonarea şi conducerea activităţ ii

Numele şi adresa angajatorului Fundaţ ia Ind. pt. Tineret Timiş ( F.I.T.T. ), Timişoara

Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate Activităţ i de coordonare, reprezentare, formare profesională, proiecte şi programe pentru tineri

Perioada  1986 - 1987

Funcţ ia sau postul ocupat Profesor

Activităţ i şi responsabilităţ i principale Predare matematică cls. V-VIII

Numele şi adresa angajatorului Şc. Gen. nr.1 Bistriţ a, Şc. Gen. Slatinita

Tipul activităţ ii sau sectorul de activitate Educaţ ie publică de stat

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada 2013



3

Calificarea / diploma obţ inută  Program-pilot de formare specializată pentru înalţ ii funcţ ionari publici

Disciplinele principale studiate /
competenţ e profesionale dobândite

Management strategic, management de proiect, fonduri structurale, politici publice, managementul
resurselor umane, management financiar si bugetar.

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ
/ furnizorului de formare

Agenţ ia Naţ ională a Funcţ ionarilor Publici Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Program de formare postuniversitar

Perioada  2011

Calificarea / diploma obţ inută Curs perfecţ ionare - Manager proiect

Disciplinele principale studiate /
competenţ e profesionale dobândite

Elaborarea proiectelor cu finan ă

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ
/ furnizorului de formare

Camera de Comerţ  şi Industrie Bistriţ a-Năsăud

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Curs postuniversitar

Perioada 2010

Calificarea / diploma obţ inută    2 cursuri de formare expert fonduri europene F.E.A.D.R. – P.N.D.R.

Disciplinele principale studiate /
competenţ e profesionale dobândite

Elaborare strategii şi planuri de dezvoltare locală. Constituire Grupuri de Actiune Locală

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ
/ furnizorului de formare

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Guvernul Romaniei

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Curs postuniversitar

Perioada 2009

Calificarea / diploma obţ inută  Program de formare specializată pentru înalţ ii funcţ ionari publici

Disciplinele principale studiate /
competenţ e profesionale dobândite

Management strategic, management de proiect, fonduri structurale, politici publice, managementul
resurselor umane, management financiar si bugetar.

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ
/ furnizorului de formare

   Institutul Naţ ional de Administraţ ie ( I.N.A. ) Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Program de formare postuniversitar

Perioada 2006-2007

Calificarea / diploma obţ inută Master - Management performant

Disciplinele principale studiate /
competenţ e profesionale dobândite

Strategii manageriale; Management financiar; Dreptul afacerilor; Psihologia comunicării; Planul de
afaceri; Cultura organizaţ ională

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Masterat

Perioada 2006-2007

Calificarea / diploma obţ inută Curs postuniversitar- Manager de proiect

Disciplinele principale studiate /
competenţ e profesionale dobândite

Integrare europeană; Comunicare şi relaţ ii publice;  Programe europene; Fonduri structurale

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Cursuri postuniversitare

Perioada 1998
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Calificarea / diploma obţ inută Curs perfecţ ionare- Management

Disciplinele principale studiate /
competenţ e profesionale dobândite

Functiile si exercitarea managementului. Cultură organizaţ ională.

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ
/ furnizorului de formare

CEPECOM Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Curs postuniversitar

Perioada 1995-2000

Calificarea / diploma obţ inută Licenţ iat în ştiinţ e juridice

Disciplinele principale studiate /
competenţ e profesionale dobândite

Drept civil. Drept penal. Drept administrativ. Drept constituţ ional.
Drept comercial. Dreptul muncii. Drept international. Drept fiscal.

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ
/ furnizorului de formare

   Facultatea de Drept Bucureşti
Licenţ ă Academia de Poliţ ie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti, iulie 2000

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Studii universitare

Perioada   1987-1991

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ
/ furnizorului de formare

Institutul Politehnic Timişoara – Facultatea de Hidrotehnică

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Studii universitare

Perioada  1982-1986

Calificarea / diploma obţ inută Bacalaureat

Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ Liceul de Matematică - Fizică Liviu Rebreanu Bistriţ a, secţ ia matematică-fizică

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

Studii liceale

Perioada
    Numele şi tipul instituţ iei de învăţ ământ

Nivelul în clasificarea naţ ională sau
internaţ ională

1974-1982
 Sc. Gen. Nr. 1, Bistriţ a
 Studii primare si gimnaziale

                                           Aptitudini   şi
                            competenţ e personale

Competenţ e şi abilităţ i sociale

- comunicativitate, flexibilitate, responsabilitate, dinamism, dorinţ ă de perfecţ ionare continuă;
- adaptabilitate la evoluţ iile socio-politice şi economice, prin identificarea tendinţ elor, problemelor şi

   soluţ iilor;
- capacitatea de a influenţ a schimbarea culturii organizaţ ionale a unui grup şi de adaptare a organizaţ iei

   la un nou mediu intern şi extern ( influenţ area  membrilor organizaţ iei, într-un ansamblu de norme şi
reguli noi, cu un set de valori dominante şi crearea unui climat optim pentru atingerea ţ intelor propuse);

- capacitatea de selectare-interpretare a informaţ iilor externe şi din cadrul organizaţ iei, abilitatea de
asumare şi gestionare a riscurilor printr-o atitudine pro-activă;

- capacitatea de mobilizare şi motivare, organizarea muncii în echipă, stabilirea obiectivelor şi a
modalităţ ilor de acţ iune, asumarea deciziilor şi evaluarea rezultatelor;

- perfecţ ionare individuală continuă, preocupare în evoluţ ia dezvoltării personale si generale de progres
    a umanită

Voluntar in cadrul unor O.N.G.-uri, abilităţ i de comunicare şi relaţ ionare,  bun lider şi lucrător în
echipă, dornic de a învăţ a de la ceilalţ i, flexibilitate şi adaptabilitate la diferite medii sociale
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Limbă maternă

Limbi străine cunoscute

1. Italiană
                                               2. Engleză

        3. Franceză
                                       4. Germană

Română

Înţ elegere Vorbire Scriere
1 C2 C2 C2
2 C1 C1 B2
3 B2 B1 B1
4 A2 A2 A2

Competenţ e şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

               Competenţ e şi aptitudini artistice
                           şi sportive

Utilizare PC ( Microsoft Office, Lex Expert, Internet ).

Sporturi individuale şi de echipă, literatura, dans.

Alte competenţ e şi aptitudini - capacitatea de a relationa eficient cu entitati din domeniul public si/sau privat
- capacitatea de a manifesta solidaritate in a rezolva problemele care afecteaza comunitatea
- capacitatea de a profita de oportunitatile oferite de U.E., pro-european convins
- capacitatea de a comunica constructiv in situatii sociale diferite (a tolera alte puncte de vedere, a

constientiza responsabilitatea individuala si colectiva)
- capacitatea de a crea incredere si empatie in alti indivizi
- capacitatea de a separa viata personala de cea profesionala
- capacitatea de a constientiza si intelege identitatea culturala nationala in interactiune cu identitatea
culturala a Europei si a restului lumii

- capacitatea de a observa si intelege puncte de vedere care tin de contexte culturale diferite.

Permis de conducere Categoria B.


