
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bunea Ovidiu
Adresă(e) Strada 

România

Telefon(oane) Mobil: 0742.566.784

E-mail(uri) ovidiubunea@yahoo.com
  

Naţionalitate română
  

Data naşterii 05 martie 1968
  

Sex masculin
 

Experienţa profesională  

Perioada din 2001 pînă în prezent

Funcţia sau postul ocupat Sociolog, Consilier 
Socială şi Incluziune Socială

Activităţi şi responsabilităţi principale Culegere, gestionare, prelucrare a datelor, creare şi gestionare baze de date, difuzare a informaţie
Implicare în realizarea de studii sociologice şi anchete preliminare pentru identificarea nevoilor sociale 
la nivelul judeţului Iaşi.

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, str. Vasile Lupu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii, asistenţă, protecţie socială
  

Perioada aprilie 2015

Funcţia sau postul ocupat Sociolog în cadrul Proiectului 

Activităţi şi responsabilităţi principale Culegere şi analiză date

Numele şi adresa angajatorului Filiala Iaşi a Fundaţiei „Holt România 
familii” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii, asistenţă, protecţie specială
  

 

Perioada mai 2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert sociolog 
face de la grădiniţă”

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea împreună 
vederea lucrului cu părinţii în mod individual, în cadrul unor cursuri de tip „Educaţie parentală”, cât şi 
cu părinţii împreună cu copiii, în activităţi de tip „Grădiniţa de fami

Numele şi adresa angajatorului Filiala Iaşi a Fundaţiei „Holt România 
familii” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii, asistenţă, protecţie socială

  
 

Bunea Ovidiu 

Strada D.D. Pătrășcanu, nr. 39, scara E, ap. 4, cod postal 707515, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi, 
România 

Mobil: 0742.566.784  

ovidiubunea@yahoo.com 

ă 

05 martie 1968 

masculin 

din 2001 pînă în prezent 

Sociolog, Consilier  în cadrul Compartimentului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă 
Socială şi Incluziune Socială 

Culegere, gestionare, prelucrare a datelor, creare şi gestionare baze de date, difuzare a informaţie
Implicare în realizarea de studii sociologice şi anchete preliminare pentru identificarea nevoilor sociale 
la nivelul judeţului Iaşi. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, str. Vasile Lupu 

Servicii, asistenţă, protecţie socială 

aprilie 2015 – octombrie 2016 

Sociolog în cadrul Proiectului „Şcoala te face om” 

Culegere şi analiză date 

Filiala Iaşi a Fundaţiei „Holt România – Fundaţia de consultanţă şi servicii sociale pentru copii şi 
 

Servicii, asistenţă, protecţie specială 

mai 2014 – februarie 2015 

Expert sociolog în cadrul proiectului „Copii romi se întorc la şcoală 
face de la grădiniţă” 

Elaborarea împreună cu membrii echipei a unei metodologii necesare perfecţionării educatorilor în 
vederea lucrului cu părinţii în mod individual, în cadrul unor cursuri de tip „Educaţie parentală”, cât şi 
cu părinţii împreună cu copiii, în activităţi de tip „Grădiniţa de familie”

Filiala Iaşi a Fundaţiei „Holt România – Fundaţia de consultanţă şi servicii sociale pentru copii şi 
 

Servicii, asistenţă, protecţie socială 

 

cod postal 707515, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi, 

 

în cadrul Compartimentului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă 

Culegere, gestionare, prelucrare a datelor, creare şi gestionare baze de date, difuzare a informaţiei. 
Implicare în realizarea de studii sociologice şi anchete preliminare pentru identificarea nevoilor sociale 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 57A 

Fundaţia de consultanţă şi servicii sociale pentru copii şi 

în cadrul proiectului „Copii romi se întorc la şcoală – prevenirea abandonului şcolar se 

cu membrii echipei a unei metodologii necesare perfecţionării educatorilor în 
vederea lucrului cu părinţii în mod individual, în cadrul unor cursuri de tip „Educaţie parentală”, cât şi 

lie” 

Fundaţia de consultanţă şi servicii sociale pentru copii şi 



 
Perioada 

 
1998 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Redactor-şef adjunct „Ziua de Iaşi” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea şi publicarea de articole de presă. Coordonarea şi verificarea documentării şi a realizării 
articolelor de presă de către reporteri 

Numele şi adresa angajatorului Delta Asim 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Presă 

  

Perioada 1996 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat Redactor „Monitorul” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea şi publicarea de articole de presă. 

Numele şi adresa angajatorului Nord Est Press, Iaşi, str. Smârdan 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Presă 

 

Colaborări  

Perioada Din 2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în secretariatul tehnic al „Revistei de Cercetare şi Intervenţie Socială”, acreditată CNCSIS 

Activităţi şi responsabilităţi principale Tehnoredactarea revistei 

Numele şi adresa angajatorului Editura Expert Projects, Miroslava, str. Ștefan Roman Vodă, nr.7 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Editare de carte 

  

Perioada 2008 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Operator culegere date: interviu, exit poll, chestionare etc. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Culegerea de date pentru cercetări sociologice şi de marketing 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS), str. Tudor Arghezi, nr.21, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare socială şi marketing. Studii sociale şi sondaje de opinie publică. 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada din octombrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută doctorand 

Competenţe profesionale dobândite Specializarea Sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice 
 

  

Perioada 2008 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Master, nota 10 

Competenţe profesionale dobândite Supervizor în domeniul asistenţei sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice 
Master de Supervizare şi Planificare Socială 

  

Perioada 1991 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Licență, nota 9,75  

Competenţe profesionale dobândite Specializarea Sociologie - Politologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice 

  



 
Cursuri de formare şi 

perfecţionare 

 

Perioada 
Disciplinele principale studiate 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

iulie 2015 – iunie 2016 Proiectul INFUSE – Instruire pentru furnizarea de servicii moderne 
Cursuri de specialitate referitoare la incluziunea socială, educaţie şi cercetare socială, sănătatea 
mintală şi bunăstarea copiilor şi a tinerilor, educaţie şi formare profesională continuă, sănătate şi 
asistenţă socială, individul şi grupurile în societate, combaterea stereotipurilor sociale şi promovarea 
egalităţii sociale etc. 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
 
07-11.11.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare şi relaţii publice. Tehnici şi programe de dezvoltare personală. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iaşi şi Asociaţia 
Profesională a Formatorilor şi Evaluatorilor APROFE - Iaşi 

  

Perioada 2005 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri ECDL, obţinerea „Certificatului European de Conducere a Calculatorului” – nivel complet, 7 
module: Noţiuni de informatică, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, Procesare de text, 
Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, Informaţie şi comunicare – poştă electronică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba franceză  A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Pesrseverență, consecvență, profesionalism, rigurozitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Cât timp am fost redactor şef adjunct am coordonat din punct de vedere editorial redacţia unui 
important cotidian din Iaşi. Cu acest prilej am avut de mediat numeroase conflicte în interiorul redacţiei, 
între redactori şi actorii exteriori, între angajaţi şi patronat, dezvoltând abilităţi în acest sens.  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Competenţe de analiză cantitativă a datelor 
 Competenţe de analiză calitativă a datelor 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Cunoştiinţe avansate în domeniul utilizării calculatorului: 
 pachetul Microsoft Office, certificat ECDL -  Complet (Word, Excell, Acces, Power Point, 

Internet Explorer, poştă electronică) 
 tehnoredactare computerizată: Quark XPress, Adobe Page Maker, Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop, CorelDraw. 
 programe de statistică – IBM SPSS Statistics 
 analiză calitativă a datelor – NVivo7, QDA Miner 4 Lite 

 

Permis de conducere  Categoria B, obţinut în 2008 
  



Recomandări  
(la cerere) 

 
Anexe 

 COJOCARU ŞTEFAN – Profesor universitar doctor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie 
şi Ştiinţe Social Politice 
FLORIN ION – Director general Direcţiei Generale de Aistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Iaşi 
 
 

Lista publicaţiilor  Bunea O., Bojian A., Cojocaru D., (2017)..The mechanisms of protection factors in operation 
in the case of teenagers living in romanian placement centres. Revista de Cercetare Si 
Interventie Sociala, 57(June), 5-27. 

 Bunea O. (2016) Resilient mechanisms and resources hold by young people from 
orphanages. In I. Boldea, C. Sigmirean (Eds.), Multicultural Representations. Literature and 
Disourse as Forms of Dialogue (pp. 129-140). Târgu Mureș: Arhipeleag XXI Press. 

 Bunea O., Cojocaru D., (2015), Social Resources that support Resilience of Children in the 
Orphanage, Rethinking Social Action. Core Values, Working Papers of the 6th Lumen, 
International Scientific Conference, 16 – 19 April 2015, Printed version Paperback ISBN: 
978-1-910129-05-0. 

 Bunea, O. (2015). Perceperea de către copiii din centrele de plasament a factorilor și a 
proceselor care susțin reziliența. Romanian Association of Young Scholars (RAYS), I(3), 
51–65. 

 Bunea, O. (2015). Construct meaning of adversity, a resource to support resilience of youth 
in orphanages. In Discourse as a form of multiculturalism in literature and communication 
(pp. 190-205). Târgu Mureș: Arhipeleag XXI Press. 

 Bunea, O. (2015). Risc, factori de risc, adversitate pentru copilul din familie și din sistemul 
de protecție. Protecția socială a copilului, Nr.2-3 (57).  

Participări la conferințe  Participare la Conferința Internațională Literature, Discourse and Multicultural Dialogue 
(LDMD 4), Târgu Mureș (8-9 decembrie 2016) cu lucrarea „Resilient mechanisms and 
resources hold by young people from orphanages”. 

 Participare la World LUMEN Congress – Logos Universality Mentality Education Novelty 
(WLC 2016), Iași (12-17 aprilie 2016) cu prezentarea „Supporting the resilience through 
narratives – opportunities and limits” . 

 Participare la Conferința Internațională Literature, Discourse and Multicultural Dialogue 
(LDMD 3), Târgu Mureș (3-4 decembrie 2015) cu lucrarea „Construct meaning of adversity, a 
resource to support resilience of youth in orphanages”. 

 Participare la a 6-a Conferință Internațională Lumen Rethinking Social Action. Core Values, 
Iași (16-19 aprilie 2015). 

 Participare la International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015), București  (25-
26 septembrie 2015) cu lucrarea „Perceperea de către copiii din centrele de plasament a 
factorilor și a proceselor care susțin reziliența”. 

  

 


