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Sexul Feminin | Data naşterii  Naţionalitatea română 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

01/04/2013 - prezent Presedinte Fundatia All Together - Cluj-Napoca

- Sustinerea programelor de educare si informare cu tematica holistica (fizic, biologic, mental, 
social, politic, economic s.a.m.d ca fiind un singur sistem), cursuri, seminarii, tabere, workshop-uri. 
Prin aceasta, individul este incurajat sa isi asume un rol activ in comunitate, tara si in lume si sa isi 
aduca aportul intr-un mod constructiv si responsabil. 

- Promoveaza, sustine si organizeaza proiecte interculturale intre grupuri, comunitati si nationalitati.

04/01/2009 - iunie 20013 Ofiter Pregatire Continua - Sector Politie de Frontiera Aeroport Cluj-Napoca

- Întocmirea si organizarea Planului de Pregatire Anuala din cadrul S.P.F Aeroport Cluj-Napoca; 
- Organizarea, planificarea si coordonarea sedintelor de pregatire a personalului S.P.F Aeroport 

Cluj-Napoca; 
- Planificarea personalului la cursurile de initiere, dezvoltarea carierei si specializare, in functie de 

necesitati, organizate de M.A.I ori alte institutii; 
- Organizarea si coordonarea sedintelor de verificare anuala a personalului S.P.F Aeroport Cluj, in 

domeniul cunostintelor, tragerilor cu armamentul din dotare si educatie fizica si sport; 
- Indrumator a procesului de pregatire individuala a personalului S.P.F. Aeroport Cluj-Napoca, 

asigurand acestuia continutul legislativ si educativ, urmarind perfectionarea continua a acestuia, 
sporirea caracterului formativ si practic aplicativ; 

- Relatii de colaborare: 
- Cu directiile, serviciile si compartimentele de specialitate din cadrul Politiei de Frontiera; 
- Cu unitattile de invatamant din cadrul M.A. I 

M.A.I - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane 
Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, cod postal 060117, telefon: 021.316.25.98 -Bucuresti (Romania) 
Pregatire Continua 

2003 - 2008 Desenator tehnic

- Elaborarea desenelor de executie pe baza schitelor proiectantului;

- Detalierea modelelor (desene de executie, subansamblu, ansamblu) dupa indicatiile 
proiectantului cu ajutorul aplicatiilor CAD;

- Modelarea reperelor simple cu ajutorul aplicatiilor de tip CAD pe baza schitei proiectantului;

  © Uniunea Europeană,  | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina  /  1 3



   Curriculum Vitae   Bunea Anca Andreea 

  

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

2008 - 2010 Master in Managementul Afacerilor Scrieţi nivelul 
EQF, dacă îl 

cunoaşteţi 

- Dobandirea abilitatilor necesare initierii si dezvoltarii unei afaceri pe piata europeana; 
- Capacitatea de gestionare a afacerilor la nivelul exigentelor mediului de piata concurential al 

Uniunii Europene; 
- Dezvoltarea de competente necesare prestarii serviciilor de consultanta in managementul 

afacerilor; 
- Capacitatea de a elabora un plan strategic de marketing si identificarea surselor de finantare; 
- Conceperea de strategii de selectie, evaluare si motivare a personalului; 
- Identificarea si utilizarea resurselor pentru elaborarea si implementarea unui proiect strategic 
Universitatea de Stiinte Economice Bogdan Voda 
- Cluj-Napoca (Romania) 

2005 - 2008 Economist – Management

- Management si plan de lucru organizational 
- Managementul si organizarea echipelor 
- Managementul de criza si managemantul de risc 
- Marketing si competente de vanzare 
Universitatea de Stiinte Economice Bogdan Voda 
- Cluj-Napoca (Romania)  

2003 - 2005 Desenator tehnic; 

Desen tehnic în construcții 

 
2002 - 2003 Program studii international

- Program de studii si schimb cultural organizat de Rotary Club, District 2241; Interchange Culturel 

2001 - 2002 Desen tehnic

Liceul Tehnic de Constructii Cluj-Napoca (Romania) Anghel Saligny"

COMPETENΤE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) Romana

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral 

Engleză B2 B2 B2 B2 B2

Franceză B2 B2 B2 B2 B2
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Italiană B2 B2 B2 B2 B2

Spaniolă      B1 B1 B1 B1 B1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare adaptabilitate ; 
gestionarea situatiilor aparute cu deschidere si comunicare eficienta cu oamenii; 
dinamica ; atitudine profesionista; 
ambitioasa si orientata catre rezultate, 

Competenţe organizaţionale/
manageriale 

persoana predominant analitica si deschisa spre tot ceea ce presupune management, organizare; 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:  
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu 

auditul calităţii)

Competenţe informatice ▪ Microsoft Office 
▪ E-learning Operator 
▪ Adaptabilitate de lucru catre orice program software.

Alte competenţe 2009.– Curs Iniţiere in cariera sectia Ofiţeri - Scoala de Perfecţionare a Cadrelor Politiei de Frontiera 
Orsova. Competente: aplica normele, principiile, metodele si tehnicile specifice activitatii 
informative; aplica regimul juridic frontalier european si legislatia specifica politiei de frontiera 
romane; promoveaza normele si valorile morae in activitatea profesionala. 

2010.– Curs Schengen in limba engleza organizat de I.G.P.F. Bucureşti 
2010 – Curs de formare Operator E-learning, organizat de SISF Bordernet Romania 
2011.– Curs Formare formatori „Basic English for Borderguards at Airports" organizat de Agentia 

Frontex in Bratislava 
2012.– Curs Certificare Cambridge organizat de Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera 

„Avram Iancu" Oradea 
2013.– Curs de specializare in domeniul pregatirii continue, organizat de I.G.P.F Bucuresti 
2015 – Curs de formator autorizat CNFPA. Competente: pregatirea programului/stadiului de formare; 
pregatirea formarii practice; realizarea activitatilor de formare; evaluarea participantilor la formare; 
evaluarea programului stadiului de formare; aplicarea normelor de protectie a mediului; aplicarea 
prevederilor legale referitoare la S.S.M. si in domeniul situatiilor de urgenta. 
2015 – Curs de consilier pentru dezvoltare personala autorizat CNFPA. Competente: organizarea 
activitatii proprii, dezvoltarea propriei cariere; crearea spatiului de interactiune cu persoanele 
consiliate; investigarea situatiilor problema; explorarea solutiilor potentiale ale situatiilor problema; 
consilierea privind modalitatea de dezvoltare personala. 

Permis de conducere Categoria B 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

Proiecte 2002 - 2003 - Rotary Youth Exchange - Quebec, Canada/student 
si 2012 - Intalnirile anuale A.N.I.T.P/ reprezentant al Politiei de Frontiera Aeroport Cluj 
- Implementarea Proiectului Basic English for Borderguards at Airports/ formator - trainer 
- Organizat conferinta la Pontificio Orientale di Roma (2018) in cadrul fundatiei All Together 
- Organizat conferinta  culturala la Pontificia Universita di Roma impreuna cu ambasada Romaniei 

pe langa Sf. Scaun sub numele: “Romania 100, Cosbuc 100” 
- Proiect Erasmus in colaborare cu Earth Charter
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