Jan Gregor
Născut la Nové Město na Moravě, Republica Cehă, în 1975

Studii:
Domnul Gregor a absolvit studiile de comerț internațional și de integrare economică europeană din
cadrul Universității de Studii Economice din Praga (1998). A urmat, de asemenea, un curs
postuniversitar în economie, comerț internațional, contabilitate și analiză financiară la Joint Vienna
Institute și CERGE-EI, Praga.
Experiență profesională:
În 1998, domnul Gregor și -a început activitatea profesională în cadrul Ministerului Finan
țelor din
Cehia, inițial în cadrul Unității pentru cooperare europeană a Departamentului de Politică Financiară,
care a devenit ulterior Departamentul de Integrare Europeană. A fost numit șef a l Unității pentru
relații orizontale și a coordonat aspectele economice și financiare ale negocierilor de aderare la UE,
acoperind domenii precum politica regională, politica agricolă comună și bugetul UE.
În 2001, domnul Gregor a fost numit ordonator adjunct țional
na
de credite și director al
Departamentului de Fonduri Na
ționale din cadrul Ministerului Finanțelor. Aria sa de răspundere
cuprindea gestiunea financiară și certificarea politicii regionale, autoritatea competentă pentru
politica agricolă comună, negocierea perspectivelor și a cadrelor financiare și a bugetului UE, inclusiv
sistemul de resurse proprii ale UE. A participat, de asemenea, la acțiuni de coop erare prin înfrățire
sau la evaluări inter pares în Croația, Bulgaria și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.
În 2010, domnul Gregor a fost promovat în funcția de ministru adjunct al finanțelor pentru secțiunea
privind bugetele publice. Domeniile sale de răspundere variau de la bugetul de stat, bugetele locale și
municipale, administrarea datoriei publice și trezoreria statului la fondurile UE și la bugetul UE.
În perioada 2012-2016, domnul Gregor a reprezentat, de asemenea, interesele statului în sectorul
bancar (Banca de Export-Import a Cehiei, Banca Cehă de Dezvoltare a Moravieiși Banca Europeană
de Investiții) și în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. A fost, în egală măsură, membru al
mai multor comisii guvernamentale consultative
și de securitate națională, inclusiv al Consiliului
Statistic Național.
Domnul Gregor a devenit membru al Curții de Conturi Europene la 7 mai 2016.

