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Informaţii personale
Nume I Prenume

Adresă(e)

Telefon(oane)
E-mail(uri)

Na\ionalitate(-tăţi)
Datanaşterii

Sex 
Stare civila

Experienţa profesională

Buzlea Cristian Marin

cristibuzlea@yahoo.com

Română

16.02.1977
Masculin 
Casatorit, 2 copii

PerioadaMai 2013 - prezent

Funcţiasaupostul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

principale

DIRECTOR OJFIR BIHOR
Soluţionează sau. după caz, transmite Agen\iei spre soluţionare, sesizările şt reclamaţiile
formulate în legătură cu activitatea specifică structurn pe care o conduce ş1 răspunde de
rezolvarea în termenul legal a acestora;
Ţine, împreună cu compartimentul de specialitate, eviden\a financiar contabilă la nivel de
balan\ă lunară şi intocmeste lunar balanţele de verificare;
lntocmeşle propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, iar după aprobarea
acestuia. execută ş1urmăresc încadrarea cheltuielilor în sumele aprobate;
Organizează, coordonează, controlează si răspunde de activităţile Oficiului Judeţean aflat în
subordine.
Participă. împreună cu Agenţia, la elaborarea programelor de perfec\1onare a pregătirii
profesionale a personalului OJFIR;
lntocmeşte fişa postului pentru salariaiii cu funcţii de conducere direct subordona\i, în baza
fişei cadru a postului stabilită de AgenFe:
Participă şi urmăreşte efectuarea cercetării administrative în cazul săvărşirii de abateri de la
Regulamentul Intern şi propun conducerii Agenţiei sancţiunile specifice încălcării raporturilor de
muncă;
Comunică conducerii Agenţiei, orice incidente sau d1sfuncţionali!ă\i apărute în activitate,
precum şi necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar pentru dotarea structurii judeţene
din subordine;
Organizează activitatea specifică de asistenţă acordată la solicitarea benef1c1arilor de proiecte;
Prelucrează cu personalul din subordine şi aplică: regulamentele, procedurile. instruc\iunile
legale în vigoare, precum şi orice alte dispoziţii legale adoptate la nivelul Uniunii Europene.
ministerului coordonator sau alAgenţiei:
lndeplineşte orice alte alribu\1i prevăzute de lege sau stab1l1te de directorul general. spec1f1ce
domeniului de activitate;
Altele, conform Fisei Postului

AFIR. Str. Stirbe1\!oda, nr.43, BucurestiNumele şi adresa angajatorului
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Perioada2012 - mai 2013

Functia sau postul ocupat Consilier - Cabinetul VicePresedintelui Camerei Deputa!ilor - Vicepresedinte Eduard
Raul Hellvig

Activităţi şi responsabilităţi principale pregatirea informarilor, materialelor documentare. analize necesare vicepresedintelui evaluarea
principalelor evenimente din agenda politica si sociala interna si externa, prezentarea
acestora Vicepresedintelui
asigurarea  relatiei cu Guvernul, cu alte autoritati si institutii publice, cu agentii
guvernamentale  si neguvernamentale, cu operatorii economici. mass-n1edia si
societatea civila
elaborarea unor situatii periodice de informare a vicepresedintelui
lntocmirea unor sinteze in domeniul politicii interne si externe
Acordarea consultantei de specialitate in elaborarea decalaratiilor politice, intrebarilor
si interpelarilor adresate membrilor Guvenului.

Numele şi adresa angajatorului Parlamentul Romaniei, Camera Deputatîlor, Str: Izvor nr 2-4, Sector 5, Bucuresti, Romania.

Perioada 2000 - 2012

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Profesor titular - grad didactic I
Pregătirea instructiv-educativă a elevilor:

întocmirea planificărilor caledarislice anuale:
întocmirea planificărilor peunităţi de învăţare:
Secretar in Comisia de disciplina a CT ,.Traian Vuia'· Oradea
Membru in Comisia de asigurare acalitatii
Membru in Comisia de integrare a rromilor
Membru 1nComisia de stabilire a regulamentului de ordine interioara

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA "ORADEA, Învăţământ preuniversitar, Str. C-tin Brâncoveanu.
nr. 12A,Oradea, RomâniaTel.. (40-259) 436 039 - Fax (40-259) 417 806- E-mail:
ct vuia@vahoo_ro, Website. htto:1/v11·1w tra1ar.vu1a ro.

2012 ( mai - decembrie)

Consilier ministru

Participarea sau efectuarea unor studii, evaluari. lucrari de sinteza legate de specificul
activitati MORT. in cadrul unor activitati din minister sau organizate de Parlament, la
Guvern sau in cadrul unor ministere
Examinarea si propunerea desolutii in probleme privind organizarea si funtionarea MORT
Urmarirea s1 coordonarea activitat11 de redactare, la timp si in mod corespunzator la
interpelarile adresate ministrului
Asigurarea unor informari ministrului asupra posibil1talilor de rezolvarea a problemelor
specifice ministerului
Colaborarea cu secretarii de stat, secretarul general al ministerului, secretarii generali
adjuncti ai ministerului. managerii publici, etc.
Colaborarea cu toate institutiile publice de stat sau nonguvernamentala, in scopul implinirii
sarcinilor ministeru!ui.
Prezentarea ministrului sinteze relevante pentru activitatea ministerului, corespondenta.
intocmirea mapei pentru sedinta de Guvern
lnsotirea demnitarului care participa la sedintele de Guvern

,1inisterul Dezvoltarii Regionale s1Tur1smulu1
Bucuresli. str: Apolodor 17

Numele ş1adresa a:Lgajatorului

Activităţi şi responsabilităţi
principale
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Perioada 2004 . 2008

Func\1asau postulocupat Cons1l1er Parla'llentar - Parlamentul Romaniei

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetari pe diferite subiecte de po1lilica romaneasca s1europeana
Cons1l1ere politica. redactarea dediscursuri, de prezentari si documente spec1f1ce

Coordonarea activitat1lor biroului deputatului de circumscriptie

Coordonarea relat11lor cabinetului cuorganizat11le locale, nationale si internat1onale.

organizarea de evenimete. relatii publice_

Numeleşi adresa angajatorului Parlamentul Romaniei. Camera Deputatilor, Str: Izvor nr 2-4, Sector 5. Bucuresti, Romania.

Cabinet Parlamentar al deputatului Eduard- Raul Hellvig. Str: Primariei, nr· 2, Oradea, Bihor.

Perioada 2007 ianuarie - decembrie

Funcţiasau postul ocupat Asistent local MEP

Aclivită[1şi responsabilităţi principale Cercetari pe diferite subiecte de politica europeana si romaneasca

Redactarea de d1sctirsuri, prezentari, si documente

Cordonarea relati1lor cabinetului cu orga111zat1i la nivel national si internat1onal

Relatii publice, organizarea administrativa a cabinetului

Numeleşi adresa angajatorului Parlamentul European . Rue VViertzMl1ertzstraat. 60. B-1047 Bruxelles/Brussel
Belgique/Belgie Tel +32 2 284 21 11 Fax: +32 2 284 69 74
Cabinet al eurodeputatului Eduard- Raul Hellvig, Str: Primariei, nr: 2. Oradea, Bihor

Educaţie şi formare

Perioada 1991-1995
Calificarea I diploma ob\1nută Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate I
competente profesionale dobândite

·Jmele ş1lipul instituţiei de învăţământ liceul Agricol din Salonta
I furnizorului de formare

Perioada 
Calificarea I diploma obţinut

1995- 1999
Licenţiat in Teologie Pstorala
domeniul: Teologie
specializarea Teologie Ortodoxa

Disciplinele principale studiate I  
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul 1nst1tu\1ei de învăţământ
I furn1zorulu1 de formare

Perioada 
Calificarea I diploma obt1nut

,..., Istoria Vechiului si Noului Testament. Patrologie, Dogmatica, Morala Crestina. Limbistraine vechi
s1moderne. Ps1ho-pedagog1e, etc

U111vers1tatea Oradea - Facultatatea de Teologie Ortodoxa

2000- 2004

Llcent1at 1n Pol1tolog1e
domeniul Pohtolog1e
spec'a!,zarea Sti;rite Politice
„ Po!ito:ogie. Oept Cornuriitar Drept Const1tut:onal. IY1anageme:-itul Campan:e1 Eleotoale Pa:t:de

politice. Filozofie politica. Strategii politice. Partide Pol1t1ce etc_
Q:sc:pi:nee pr::-:cipa!e s:ud:ate I

con1peten\e profesionale dobândite
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Nuc1>eieş·.tipul institu\1e1de î:ivă;ământ Universitatea Oradea - Facultatea de Sti1nţe Politice şi Sti1nţeie Comunicării
I furnizo'.ulu1 de formare

Perioada 2003· 2004
Calificarea I diploma obţinut rv!asterat in t11anagment Educational

Domeniul - management educational
D1sc1pl tnele principate studiate I  

competen\e profesionale dobândite
„ t11anagementulşi asigurarea cal1tă\11.
„ r11anagemenl educational
„ h1anagementul clasei
„   h1nagementul resurselor umane

Numele ş1tipul 1nst1lu\1e1de învăţământ
f furnizorului de formare

Perioada 
Calificarea f diploma obţinut

Universitatea Oradea - Departamentul pentru pregatirea si perfect1onarea cadrelor didactice

2002 - 2003
Scoala postliceala - asistent de gestiune

Disciplinele principale studiate I
competenţe profesionale dobândite

„ Organizarea evidentei operative contabile
„ lntocmirea registrelor contabile
,  lntocmirea fiselor de cont
,  lntocmirea situatiilor financiare de
sinteza
,- lnlocmirea balantei cantabile

Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea
Numele ş1tipul inslitu\iei de învă\ărnânt

I furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale

L1mba(i)maternă(e) Română

L1mba(i) stră1nă(e) cunoscută(e)

Autoevaluare
Nivel european (')

Limba engleză

Limba franceză

Competenţe şiabililă\1sociale

Competente ş1aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Perm1s(e) de conducere

Semnatura.

Înţelegere
Ascultae Citire

C1
Utilizator 

expe· mentat
Utilizator 
e:e11entar

82 Utilizator
.ndependent

Utilizator 
elementarA2 A2

Vorbire Scriere
Exp·marescris§Part1cip3re ia

conversa\1e
DISCU'S oral

A2 :Jt1l:zat::ir 
independent

Ut1'1zato'.
elemen\3r

B1
Ut11zato'

independent
Ut·l1zato:
element3·

B2 Ut1l1zator
nde::iedent

A1 A1 A1 Ut1l1zator e:ementar

(*) Nivelul C3drului European Comun deReferinţă Pentru Limbi Străine

Spirit deechipă: amexperienţa muncii în echipă încă din facultate, când amparticipat la toate act1vită\ile
practice organizate decătre facultate: am făcut parte din echipa de voluntariat a Centrului pentru Arii
protejate şiDezvoltare durabilă Bihor dezvoltându-mi astfel capacitătile de rela(ionare.

,  Secretar in Comisia de disciplina a CT_Traian Vuia'· Oradea
,  Membru in Comisia de asigurare a calitatii
,  r.1embru in Com1s1ade integrare a rrom;lor
, Membru in Com1s1ade stabilire a regulamentului de ordine interioara

Obunăstăpânire a apl1ca(11lor rviicrosoft Office

Permis deconducere categorie B
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