
Curriculum vitae 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bunoiu Nicolae - Flavius

Adresă ……………………….Oradea, jud. Bihor, Romania

Telefon Mobill:………………..

E-mail ………………

Naţionalitate Română

Data naşterii 16.06.1979

Experienţa profesională

Perioada Ianuarie 2019 - până în prezent

Funcţia sau postul ocupat (contract 
temporar)

Evaluator proiecte culturale

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Timisoara 2021 Capitala Culturala Europeana, Timisoara, Bastionul Theresia – Str. Martin 
Luther nr. 4

Perioada   Octombrie 2005 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat Manager

Activităţi şi responsabilităţi principale Media buying & selling, consultanţă, concepere şi implementare strategii de marketing şi promovare.

Numele şi adresa angajatorului SC Marketing Ideas SRL, Remetea, nr. 124.

Tipul activităţii Agenţie de publicitate.

Perioada   Martie 2016 – Martie 2019

Funcţia sau postul ocupat Consilier

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizare, raportare, consiliere.

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Europarlamentar, Oradea, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 41.

Tipul activităţii Cabinet Europarlamentar.

Perioada   Octombrie 2014 – Martie 2016

Funcţia sau postul ocupat Manager.

Activităţi şi responsabilităţi principale Publishing, design grafic, Public Relations, editare - publicare revista Business News.

Numele şi adresa angajatorului SC Sapient Creative SRL, Oradea, Strada Vasile Alecsandri, nr. 1, apartament 14.

Tipul activităţii Agenţie de publicitate / P.R..



Perioada
    
   Ianuarie 2014 – Iulie 2014.

Funcţia sau postul ocupat P.R. (relaţii publice – limba română).

Activităţi şi responsabilităţi principale Creare strategie de comunicare în limba română, comunicare în limba română, comunicare social 
media, organizare evenimente speciale (conferinte de presa, evenimente p.r.).

Numele şi adresa angajatorului Teatrul Szigligeti, Oradea, Piaţa Regele Ferdinand I Nr. 6.

Tipul activităţii Instituţie publică de cultură.

Perioada Septembrie 2011 – August 2012.

Funcţia sau postul ocupat Producător tv / prezentator tv / voice over tv / Director vanzări.

Activităţi şi responsabilităţi principale Concepere şi prezentare emisiuni de televiziune, divertisment. Editare concept emisiuni tv.

Numele şi adresa angajatorului    RDS & RCS, Bucuresti, str. Dr. Staicovici  nr. 75.

Tipul activităţii Televiziune (TVS Oradea / Digi 24 Oradea).

Perioada Martie 2009 – Aprilie 2013.

Funcţia sau postul ocupat Manager.

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea strategiei culturale a instituţiei, conceperea şi implementarea proiectului de management.

Numele şi adresa angajatorului Primăria Oradea, Piaţa Ferdinand nr. 4.

Tipul activităţii 
 

Instituţie publică de cultură (Casa de Cultură Oradea).

Perioada August 2003 – Ianuarie 2009.

Funcţia sau postul ocupat Redactor / prezentator emisiuni de radio si televiziune.

Activităţi şi responsabilităţi principale Concepere şi prezentare emisiuni de radio şi televiziune, divertisment şi publicistică. Concepere, 
implementare marketing. Concepere proiect de dezvoltare pe termen lung. Training angajaţi.

Numele şi adresa angajatorului SC Clas Media SRL, Oradea, strada Teatrului, nr 1-2. 

Tipul activităţii 
 

Radio şi televiziune (National Fm Oradea, National TV, N24, Favorit Fm, TV Transilvania Oradea).

Perioada Noiembrie 2002 – August 2003.

Funcţia sau postul ocupat Redactor / prezentator emisiuni radio.

Activităţi şi responsabilităţi principale Concepere şi prezentare emisiuni de radio, divertisment. Concepere, implementare marketing.

Numele şi adresa angajatorului SC Sonvest SA, Oradea, str. Janus Pannonius, nr 25/A.

Tipul activităţii Radio (Radio Sonvest Oradea).

Perioada Ianuarie 2000 – Noiembrie 2002

Funcţia sau postul ocupat Redactor / prezentator emisiuni radio.

Activităţi şi responsabilităţi principale Concepere şi prezentare emisiuni de radio, divertisment.



Numele şi adresa angajatorului SC Radio Vest SRL, Timişoara, Bul. Mihai Viteazu, nr. 1.

Tipul activităţii Radio (Radio Vest Timişoara).

Educaţie şi formare

Perioada 2017 - 2018

Calificarea Formare profesionala - intarirea capacitatii manageriale culturale prin proiectul Lab for European 
Projects Making (Timisoara, Rijeka, Novi Sad).

Numele organizatiei care  a sustinut 
cursul 

Asociatia Timisoara 2021 Capitala Culturala Europeana, ECoC Novi Sad, ECoC Rijeka

Perioada 2013

Calificarea / diploma obţinută Certificat de impresar artistic.

Numele organizatiei care a acordat 
certificarea 

Ministerul Culturii si Cultelor / Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Perioada 2012

Calificarea / diploma obţinută Certificat de organizator de evenimente.

Numele organizatiei care a acordat 
certificarea 

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale/ Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 
Sportului / Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Perioada 2011

Calificarea / diploma obţinută Certificat de manager cultural.

Numele organizatiei care a acordat 
certificarea 

Ministerul Culturii si Patrimoniului National / Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 

Perioada 1998 -2002

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat in stiinţe juridice / Diplomă de licenţă.

Disciplinele principale studiate Drept civil, drept penal, drept constituţional, drept international public şi privat, politologie, etc.

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucuresti / Facultatea de Drept.

Aptitudini-competenţe personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute Engleză, franceză.

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleza C
1

Utilizator 
experimentat

B
2

Utilizator 
independent

C
1

Utilizator 
experimentat

B
2

Utilizator 
independent

C
1

Utilizator 
experimentat

Franceza B
1

Utilizator 
independent

B
1

Utilizator 
independent

A
2

Utilizator 
elementar

A
2

Utilizator 
elementar

A
2

Utilizator 
elementar



Competenţe  
şi abilităţi sociale

Sunt comunicativ, sociabil, adaptabil, animat de spirit civic. 
Aceste competenţe şi abilitaţi au fost dezvoltate prin natura activitaţii profesionale şi contextuale: 
prezentator de radio si televiziune, de evenimente private şi publice, participant - ca speaker - la 
diferite conferinţe în ţară şi strainătate pe teme de comunicare şi analiză a mediului cultural. In 
timpul liber am luat parte la activitaţi de voluntariat avand scop efectuarea de anchete sociale în 
familii cu TBC / cu copii abandonati în spitale, am urmat cursuri profilate pe asistentă socială, dreptul 
familiei, protectia copilului. Am lucrat, sezonier, ca şi operator de chestionare, agent vanzări 
publicitate radio-tv-print.

Competenţe  
şi aptitudini organizatorice

Sunt orientat spre succes, creativ, am capacitate de analiză şi planificare, rezisţentă la 
condiţii de stres. 
Aceste aptitudini au fost dobandite in context profesional: am organizat, ca voluntar, campanii 
umanitare şi de strangere de fonduri pentru Universitatea de Vest Timisoara si Fundatia Serviciilor 
Sociale Bethany Timisoara. Timp de 6 ani am facut parte din echipa care a conceput şi a realizat 
reţeaua natională de statii radio-tv şi campaniile locale de imagine pentru TV Transilvania, National 
FM, Favorit FM, National TV si N24. In cadrul agenţiei de publicitate Marketing Ideas am planificat şi 
am organizat campanii de marketing şi promovare pentru numerosi clienţi, am oferit consultanţă 
pentru diferite organizaţii în domeniul campaniilor electorale, am conceput şi am editat, timp de opt 
ani, revista publicitara Business News. Ca director al Casei de Cultură Oradea am conceput si 
organizat sute de evenimente în domeniul cultural (concerte, expoziţii, conferinţe, festivaluri, etc). 
Deţin atestate COR de management în domeniul instituţiilor publice de cultură, de organizator de 
evenimente şi de impresar artistic.

Competenţe  
şi aptitudini tehnice

Posed competenţe şi aptitudini tehnice în domeniul logisticii audio-video: echipamente de 
sonorizare, iluminare, imprimare si redare sunet-imagine, scenotehnică. Aceste aptitudini au fost 
dobandite în context profesional, rezultat al activităţii în domeniile radio-televiziune, management 
evenimente. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

Deţin competente medii hardware. Utilizez cu usurinţa internetul şi deţin o bună stăpânire a 
instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™) precum şi cunoștinţe 
elementare ale aplicaţiilor de procesare grafică şi sunet pe calculator (PhotoShop™, Sound Forge, 
etc). Aceste competenţe au fost dobandite în context profesional (activitate de radio, televiziune, 
publicitate). 

Competenţe şi aptitudini artistice Noţiuni elementare de vioară, fotografie, teatru, dobandite în urma unor cursuri urmate în timpul 
liber. 

Alte competenţe şi aptitudini Sunt interesat de inovaţie în comunicare, am o activitate constantă în domeniul social-media, scriu 
pe un blog personal din 2007. Pasionat de tir sportiv cu arcul.

Permis  de conducere Categoriile B şi TR.

Informaţii suplimentare    Referinţele pot fi furnizate la cerere.


