
  
 

 

 

 

 
Curriculum vitae  

Europass  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUNACIU  IULIAN - DRAGOŞ 

E-mail dragos.bunaciu@scjus.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 24.11.1981 

Sex Masculin 

Starea civilă    Căsătorit, doi copii 
 

 

Experienţa profesională  

Perioada Decembrie 2020 – februarie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă şi coordonare în contabilitate bugetară, administraţie, investiţii. 

Numele şi adresa angajatorului DAS SOB GROUP SRL, str. Mihai Viteazu nr. 48, oraş Ocna Sibiului, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 
 

 

Perioada iunie 2016 până în noiembrie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Viceprimar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator al serviciilor publice de interes local, luarea de măsuri pentru asigurarea inventarierii, 
evidenţei şi urmăririi bunurilor care aparţin domeniului public şi privat, umărirea realizării lucrărilor de 
construcţii, reparaţii, întreţinere şi modernizare a bunurilor domeniului public sau privat, punerea în 
executare a actelor autorităţilor administraţiei publice locale (dispoziţii şi hotărâri) în domeniile 
delegate, evaluarea anuală a funcţionarilor publici din subordine. 

Numele şi adresa angajatorului U.A.T  ORAŞUL OCNA SIBIULUI, str. Piaţa Traian nr.6, Ocna Sibiului, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie Publică Locală 
 

 

Perioada ianuarie 2008 până în aprilie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Şef birou financiar-contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitate şi execuţie bugetară, salarizare, finanţări, declarații fiscale, administrație, investiții şi 
inventariere, evaluarea anuală a funcţionarilor publici din subordine 

Numele şi adresa angajatorului U.A.T  ORAŞUL OCNA SIBIULUI, str. Piaţa Traian nr.6, Ocna Sibiului, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economico - financiar, Administraţie publică 
 

 

Perioada decembrie 2005 până în decembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Inspector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitate şi execuţie bugetară, salarizare, finanţări, declarații fiscale, administrație, investiții şi 
inventariere. 

Numele şi adresa angajatorului U.A.T  ORAŞUL OCNA SIBIULUI, str. Piaţa Traian nr.6, Ocna Sibiului, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economico - financiar, Administraţie publică 
 
 
  

Perioada mai 2005 până în noiembrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Referent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitate şi execuţie bugetară, salarizare, finanţări, declarații fiscale, administrație, investiții şi 
inventariere. 

Numele şi adresa angajatorului U.A.T  ORAŞUL OCNA SIBIULUI, str. Piaţa Traian nr.6, Ocna Sibiului, jud. Sibiu 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economico - financiar, Administraţie publică 
 
 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2019 

Calificarea / diploma obţinută Managementul situaţiilor de urgenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Principii, tehnici de lucru şi proceduri de operare specifice managementului situaţiilor de urgenţă, 
pentru prevenirea şi protecţia în situaţii de urgenţă   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă  – Centrul Zonal de Pregătire Cluj - Napoca 

 
 

 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Contabilitatea Instituţiilor Publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formator profesional – S.C ATC & IT  SOLUTIONS S.R.L 

 
 

 

Perioada 2013 – 2014 

Calificarea / diploma obţinută Controlor Financiar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interactivă, muncă în echipă, organizarea muncii de control financiar preventiv, 
elaborarea documentelor specifice controlului financiar preventiv şi efectuarea acestuia. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formator profesional – S.C ATC & IT  SOLUTIONS S.R.L 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 

 
 

 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Auditor în domeniul calităţii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit, analiza şi aprecierea conformităţii 
şi eficacităţii sistemului calităţii, conducerea auditului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formator profesional – Procomunita, Sibiu 

 
 

 

Perioada 2007 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Auditor în instituţiile publice și private 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditul instituţiIlor publice și private 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

 
 

 

Perioada 2001 – 2004   

Calificarea / diploma obţinută Economist, Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Turism şi Servicii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Ştiinte Economice,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare de lungă durată 
 
  

  

Perioada 1996 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Atestat în merceologie, Diplomă de bacalaureat  



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, merceologie, economie, marketing  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Şcolar Econimic – Administrativ  “George Bariţiu”, Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii medii 

  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscutăe  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză   Avansat  Avansat  Avansat  Avansat  Mediu 

Limba Franceză   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Începător 

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

  

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Persoană sociabilă, dinamică, perseverentă, cu spirit de echipă şi organizare, care se adaptează uşor 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de iniţiativă şi creativitate 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare PC - MS Word, Excel, Acces, PowerPoint, Internet 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Sportul; Muzica 
  

Permis de conducere Categoria B  
  

  

 


