
 
Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE  
Nume Bucea Claudiu 
Adresă comuna Stejari, sat Stejari, nr.172, județul Gorj, cod poștal 217470 
Telefon 0758032121 
Fax 0253235302 
E-mail claudiu.bucea@yahoo.com 
Naţionalitate română 
Data și locul naşterii       07.08.1979, Logrești, Gorj 

Stare civilă                   căsătorit 

Religie                            ortodox 

Stagiul militar satisfăcut 

EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 

 

 

Loc de muncă și funcția -  Referent Consiliul Local Stejari 3 ani perioada 2002 - 2005 
- Secretar comuna Stejari 12 ani perioada 2005 - prezent 

Vechimea în cadrul instituției - 15 ani 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Școli absolvite - Universitatea Craiova – Facultatea de Drept – Profilul Științe      
juridice, specializarea Drept; 

- Liceul Industrial nr.2 Craiova – Profilul Contabilitate-Statistică 
- Școala Gimnazială nr.30 Craiova 
- Școala Primară Hălăngești, comuna Dănciulești, județul Gorj 
 

Atestări, specializări 
- Diplomă participare curs de pregătire în domeniul 

managementului situațiilor de urgență perioada 17-21.09.2007, 
18-22.06.2012 și 05-09.09.2016 la Centrul Zonal de Pregătire 
Craiova 

- Atestat de specialitate în Administrație Locală, Ordine Publică și 
Siguranța Cetățeanului – Consultant de Specialitate în 
Administratia Publică Locală emis de Comisariatul pentru 
Societatea Civilă București – 30.10.2007 

- Certificat de absolvire program de perfecționare Managementul 
resurselor umane – Centrul regional de Formare Continuă pentru 
Administrația Publică locală Timișoara perioada 14-20.11.2005 

- Certificat de absolvire a cursului de perfecționare ”Managementul 
resurselor umane, relațiilor publice și egalității de șanse” – 
Consiliul Județean Gorj perioada 09-13.05.2011 

- Certificat participare seminar ”Managementul resurselor umane în 
funcția publică” ANFP și Instituția Prefectului județul Gorj, 
perioada 25-26.03.2010 

- Certificat de absolvire curs de perfecționare ”U205 – Operare cu 
Windows, Word, Excel și Internet în specialitatea informatică – 
Centrul de Pregătire în Informatică, perioada 25.05.2009 – 
15.06.2009 

- Diplomă de participare la sesiunile de formare în sistem de 
autoinstruire ”Îmbunătățirea capacității administrației publice de 
măsurare a performanțelor administrative – baze de date, 
metodologii, instrumente de modernizare și standardizare a 
tehnicilor de raportare statistică și de caracterizare a 
performanțelor administrației publice” – INS 03.02.2014 -
21.02.2014 

- Certificat de participare curs de instruie ”Administrator – 
Implementare soluții de e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona 
est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni” – 
Fondul european de dezvoltare Regională perioada 10 -
14.08.2015 

- Certificat de participare la sesiunea de instruire și formare cu 
privire la Metodologia de monitorizare a implementării acțiunilor 
anticorupție din cadrul SNA 2012 – 2015 Tg.Jiu 24.06.2014 

- Diplomă Licența C UEFA acordată de FRF 14.01.2011 
 



APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 1 

 

Limba maternă româna 
Limbi străine cunoscute lb.engleză – nivel mediu 
Aptitudini şi competenţe sociale, 

artistice, sportive 

activitate în cadrul Asociației Sportive Stejari 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

coordonare compartimente în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului 

Aptitudini şi competenţe tehnice utilizare calculator, echipamente informatice 
Permis de conducere categoria B 
Alte aptitudini şi competenţe bună organizare și comunicare 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

Alte informații  

  

                                                 

 


