Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Bujor Ionuţ-Antonio

Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate

Română

Data naşterii

05.12.1985

Sex

M

Experienţa profesională
Perioada 2014 decembrie – prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru executiv în Consiliul de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare
Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilități complete și complexe, aferente unui membru al Consiliului de Administrație cum ar fi:
aprobarea situațiilor financiare anuale și semestriale, aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli,
aprobarea strategiilor de dezvoltare ale societății, alte atribuții stabilite prin statut.
Numele şi adresa angajatorului Transurban S.A. Satu Mare
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport public local de persoane
Perioada 2014 septembrie - prezent
Funcţia sau postul ocupat Director General
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități specifice funcției de director general, asigurarea conducerii operative a societății; selectarea,
angajarea, promovarea şi concedierea personalului salariat şi stabilirea drepturilor şi obligaţiilor
acestuia; conceperea şi aplicarea de strategii şi politici de funcţionare şi dezvoltare a societăţii;
negocierea Contractului Colectiv de Muncă, alte atribuții stabilite prin statut
Numele şi adresa angajatorului Transurban S.A. Satu Mare
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport public local de persoane
Perioada 2013 iunie – 2014 septembrie
Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic
Activităţi şi responsabilităţi principale Consilierea juridică a societăţii, reprezentarea societăţii în instanţele de judecată, asigurarea bunei
desfăşurări în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii, în calitate de secretar al acestuia,
avizarea contractelor comerciale ale societăţii din punct de vedere al legalităţii acestora.
Numele şi adresa angajatorului Transurban S.A. Satu Mare
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport public local de persoane
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Curriculum vitae al
Bujor Ionut-Antonio

2012 iunie - 2013 iunie
Consilier al primarului municipiului Satu Mare / inspector de specialitate
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Consilierea primarului, programarea audienţelor, elaborarea de strategii de funcţionare cât mai
eficientă a circulaţiei documentelor în cadrul aparatului de specialitate al primarului, organizarea de
competiţii sportive sub egida Primăriei.

Numele şi adresa angajatorului Primăria Satu Mare
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2012 - 2013 februarie / 2014 mai - 2014 decembrie
Membru în Consiliul de Administrație / Preşedintele Consiliului de Administraţie

Activităţi principale Participarea la sedintele Consiliului de Administratie, elaborarea planului de administrare al societatii,
elaborarea de strategii directoare pentru dezvoltarea societatii, luarea masurilor necesare bunei
desfasurari a activității societății, îndeplinirea sarcinilor aferente comitetului de nominalizare si
remunerare din cadrul societății, numirea echipei de manageri a societății, îndeplinirea sarcinilor
prevăzute în contractul de mandat; convocarea şi conducerea şedinţelor Consiliului de administraţie.
Numele si adresa angajatorului Apaserv Satu Mare
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Operatorul local de furnizare a apei potabile.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi principale

2010 - 2012
Consultant în asigurări / Unit Manager
Vânzarea de asigurări de viaţă, sănătate, travel, servisarea clienţilor, găsirea unor clienţi noi,
prezentarea oportunităților în domeniul asigurarilor potențialilor clienți / Crearea unei echipe noi, echipe
care să vândă asigurări, căutarea si intervievarea potenţialilor consultanţi financiari, organizarea
activitaţii echipei pe care o coordonam

Numele si adresa angajatorului Eureko Asigurări Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurări

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
Numele si tipul institutiei de invatamant
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2013 - 2014
Master
Ştiinţe penale şi criminalistică
Universitatea Agora Oradea
2009-2010

2005-2009

Diploma de Licenţă

-

Ştiinţe Juridice

Ştiinţe Juridice

Universitatea de Vest „Vasile Goldis”, Arad

Universitatea „Babes Bolyai” Cluj Napoca

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Franceză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale

Abilitatea de a discuta cu oameni de diferite categorii, de a ii face sa asculte ce am de spus, de a găsi
soluţii in favoarea rezolvării nevoilor acestora. De asemenea imi face o mare placere sa cunosc
persoane noi, persoane cu care sa interacționez și cu care sa păstrez o legătură bazată pe încredere,
respect și reciprocitate. Fiind o persoană sociabilă, reușesc să mă încadrez cu ușurință în colective
diferite.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Consider că sunt o persoană organizată, care își planifică sarcinile în funcție de importanța lor, pentru
ca rezultatul obținut să fie unul eficient.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe si aptitudini
Permis de conducere

Foarte bune aptitudini de a utiliza instrumentele Microsoft Office și în general a programelor uzuale
prezente în orice calculator.
In timpul liber practic mai multe tipuri de sporturi, în special fotbal, tenis.

Categoria B

Informaţii suplimentare Din octombrie 2010 fac parte din Ordinul Consilierilor Juridici din România, filiala Satu Mare.

Incepand cu anul 2013 sunt manager de proiecte, în urma absolvirii cursului organizat de MTS in acest
sens.
In anul 2014 am absovit cursurile programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala
continua "Managementul proiectelor cu finanțare națională si internațională"
Din august 2015 sunt observator federal de arbitri de fotbal în cadrul AJF Satu Mare
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