
  Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele 

 ………….. Oradea, Bihor 

…………..

……………….

www.facebook.com/razvanmosoiuusr 

Sexul M | Data naşterii 22/01/1980 | Naţionalitatea Română 
%  

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL

Consilier in Consiliul Județean Bihor

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ

11.2018 – prezent Administrator
Biopăpădii SRL (www.endea.ro)

▪ Gestiune resursa umana, organizare personal, relatii clienti, furnizori si parteneri, negocieri 
de contracte, evaluari de performata, realizare strategii de marketing, optimizare web, 
realizare de oferte personalizate si promotii 

Tipul sau sectorul de activitate: Productie & comert online

%  

09.2018 – prezent Președinte club sportiv
CASSIO Montana Oradea (www.cassiomontana.org)

▪ Gestiune resursa umana, organizare personal voluntari pentru activitati de autofinantare 
prin sport si de amenajare trasee de escalada, alpinism si via ferrata

Tipul sau sectorul de activitate: ONG 

01.2013 – 08.2018 Vicepreședinte club sportiv

CASSIO Montana Oradea (www.cassiomontana.org)

▪ Gestiune resursa umana, organizare personal voluntari pentru activitati de autofinantare 
prin sport si de amenajare trasee de escalada, alpinism si via ferrata

Tipul sau sectorul de activitate: ONG

09.2008 – 03.2013 Problem Solving Executive
Orange România (www.orange.ro)
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- identificarea problemei clientului 
- stabilirea veridicitatii ei 
- gasirea unei solutii pentru problema identificata 
- stabilirea departamentelor a caror colaborare e necesara pt rezolvarea problemei 
(IT, Legal, Dealers, Sales, Retention etc.) 
- rezolvarea problemei 
- instiintarea clientului - eventual intocmirea, in scris, cu valoare legala, a unei pozitii 
oficiale 
- propunerea catre superiori a unor noi metode de imbunatatire a productivitatii si 
calitatii serviciilor departamentului de Problem Solving 
- escaladarea catre departamentul Quality a erorilor ce se manifesta la nivelul mai 
multor utilizatori pentru gasirea unor solutii

Tipul sau sectorul de activitate: Telecom

09.2006 – 08.2009 Customer Care Representative
Orange România (www.orange.ro)

- oferirea de explicatii complete despre oferte si servicii existente 
- venirea in intampinarea dorintelor clientilor si gasirea de solutii pentru cerintele lor 
- analiza comparatorie intre serviciile existente si cele pe care i le putem oferii in 
continuare

Tipul sau sectorul de activitate: Telecom

10.2005 – 02.2007 Instructor de alpinism
Ascent Timișoara (www.ascent.ro)

- instructarea clientilor de la panoul de alpinism despre tehnicile de alpinism si cum 
sa isi imbunatateasca indemanarea si performantele in acest sport 
- asigurarea unui grad de securitate la norme internationale pt utilizatorii panoului 
(cel care escalada panoul era de fapt la propriu cu viata in mainile mele) 
- convingerea clientilor sa isi cumpere abonamente la panou

Tipul sau sectorul de activitate: Sport

EDUCAŢIE ŞI FORMARE %  

2013 - 2014 Cercetare – Influenta cooptarii partidelor minoritatilor la guvernare 
asupra votului cetatenilor apartinand minoritatii respective 
Universitatea de Vest Timisoara

2013 - 2014 Master in Management și Integrare Europeana 
Universitatea de Vest Timisoara

2009 - 2012 Licenta in Sociologie – Managementul Resurselor Umane 
Universitatea de Vest Timisoara

1995 - 1999 Informatica 
CN Emanuil Gojdu

COMPETENΤE PERSONALE %  

Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral 
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  Curriculum Vitae 

Engleza B2 C1 C1 C1 B2 

Italiana B2 B2 B1 B1 A2

Franceza A2 B1 A1 A1 A1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare Aptitudini de comunicare interpersonala; rezistenta la efort intelectual dobandite si dezvoltate in 
multiplele traininguri de comunicare din cadrul Orange Romania (cam unul la fiecare 1-2 luni) 
O foarte buna stapanire in situatii de aparitii in presa fie ca e vorba de interviuri video sau audio. 
Am cateva emisiuni si interviuri TV pe teme ce tin de activitatea desfasurata de mine la firma la 
care sunt administrator sau la clubul sportiv la care sunt presedinte, cateva interviuri in ziare si 
reviste locale si nationale. Discurs fluent si coerent indiferent de presiune. 

Competenţe organizaţionale/
manageriale 

▪ capacitatea de a lua decizii, capacitatea de coordonare prin prisma coordonarii echipelor 
in cadrul clubului sportiv la care sunt presedinte 

▪ buna capacitate de negociere dobandita in cadrul trainingurilor de la Orange Romania

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de corelare a variabilelor independente cu variabile 
dependente in sistemele sociale (anul petrecut la master si in cercetare la Universitatea de 
Vest din Timisoara)

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de 

probleme

Utilizator 
Experimentat 

Utilizator 
Experimentat 

Utilizator 
Experimentat

Utilizator 
Experimentat

Utilizator 
Experimentat 

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.

Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. 
Exemple: 
▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software 

pentru prezentări) 
▪ o bună stăpânire a suită de programe de specialitate (photoshop, dreamweaver, html, css, 

) 
▪ softuri specializate de sociologie (SPSS) 
▪ softuri specializate de programare (Pascal, C++, FoxPro, Visual Dbase) 
▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 
▪ cunostinte medii de editare video 
▪ cunostinte avansate de SEO

Alte competenţe ▪
▪ tâmplărie – in timpul liber imi place sa lucrez in lemn diverse obiecte utile de la mobilier 

pana la diverse unelte

Permis de conducere B
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