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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUTA NICOLETA   
Adresă(e) Brasov 

Telefon(oane)    

Fax(uri) (0268) 473845 

E-mail(uri) nicoleta.buta@apdrp.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 02.04.1970 
  

Sex femeiesc 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 19.11.2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea si organizarea activitatii conform atributiilor fisei postului 
Aplicarea legislatiei in vigoare conform obiectului de activitate al institutiei 
Coordonarea personalului din subordine, asigurarea respectarii de catre acesta a legislatiei, 
regulamentelor, normelor de ordine interioara si disciplina 

Numele şi adresa angajatorului OFICIUL JUDETEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE  
Brasov, Calea Bucuresti nr 10 D 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institutie publica 
 
 
 

Perioada 2008 - 19.11.2012 

Funcţia sau postul ocupat SEF DEPARTAMENT 

Activităţi si responsabilităţi principale conducere/administrare punct de lucru 
gestionarea relatiilor cu autoritatile publice locale 

Numele şi adresa angajatorului METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL 
CALEA BUCURESTI NR 233, BRASOV (ROMANIA) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate comert/servicii 
 
 
 
 

  

Perioada 04/2001 - 05/2008  
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Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

Activităţi si responsabilităţi principale -management si activitate executiva 
-gestionare relatii publice/mass media 
-responsabil informatii de interes public 

Numele şi adresa angajatorului AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR/OFICIUL JUDETEAN 
PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR 
BRASOV (ROMANIA) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate administratie publica 

  

Perioada 1997 - 2001  

Funcţia sau postul ocupat REDACTOR SEF/EDITOR 

Activităţi si responsabilităţi principale -coordonarea si editarea buletinelor de stiri 
-sustinerea emisiunilor pe teme sociale, administrative si politice 

Numele şi adresa angajatorului GRUPUL DE PRESA "TRANSILVANIA EXPRES"-RADIO CONTACT 
BRASOV  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate alte activitati de servicii/post de radio afiliat RADIO CONTACT 

  

Perioada 1993 - 1997  

Funcţia sau postul ocupat REDACTOR 
 

  

Activităţi si responsabilităţi principale redactarea si realizarea buletinelor de stiri 

Numele şi adresa angajatorului RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA 
BRASOV (ROMANIA) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate alte activitati de servicii/post local de televiziune 
  

Perioada 1993 - 1997  

Funcţia sau postul ocupat REDACTOR 

Activităţi si responsabilităţi principale redactarea si sustinerea buletinelor de stiri 

Numele şi adresa angajatorului RADIO 1 
BRASOV  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate alte activitati de servicii/post local de radio 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 - 2008  

Calificarea/diploma obţinută MASTER - COMUNICARE SI RELATII PUBLICE 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Tehnici de Comunicare si Imagine Publica”  
Relatiile publice. Eficienta prin comunicare 
Analiza imaginii organizatiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SNSPA- “Facultatea de Comunicare si Relatii Publice David Ogilvy” 
BUCURESTI (ROMANIA) 

  

Perioada 1989 - 1994  

Calificarea/diploma obţinută CURSURI UNIVERSITARE/ZI 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Utilaj Tehnologic 
Stiinta si Ingineria Materialelor 
Tehnici pentru Fabricarea si Repararea Utilajelor Tehnologice 
Mecanisme industriale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA 
BRASOV  

  

Perioada 2000 - 2000  

Calificarea/diploma obţinută LICENTA-INGINER DIPLOMAT 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Stiinta si Ingineria Materialelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA 
BRASOV  

  

Perioada 1984 - 1988  

Calificarea/diploma obţinută BACALAUREAT 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

stiinte reale/matematica-fizica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

COLEGIUL NATIONAL "DR IOAN MESOTA" 
BRASOV (ROMANIA) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă ROMANA 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

ENGLEZA  B2 Utilizator 
independent  C2 Utilizator 

experimentat  B1 Utilizator 
independent  B1 Utilizator 

independent  B1 Utilizator 
independent  

FRANCEZA  B1 Utilizator 
independent  C1 Utilizator 

experimentat  A2 Utilizator 
elementar  A2 Utilizator 

elementar  A2 Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale -o buna capacitate de comunicare, obtinuta atat in urma experientei profesionale,cat si a calificarii 
postuniversitare specifice in acest domeniu 

-capacitate de adaptare,dovedita de performantele inregistrate in cursul activitatii in domenii diferite si 
complexe 

-spirit de echipa 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice -leadership(coordonez in prezent o echipa formata din 200 de oameni,iar anterior am avut in 
subornine si coordonare echipe de cel putin 10 persoane) 

-spirit organizatoric(am organizat actiuni de verificare si cercetarea celor mai importante 
situatii/reclamatii/tematici, care au fost remarcate la nivel central, in ANPC,precum si in mass-
media);am sustinut seminarii pentru instruirea operatorilor economici pe teme de legislatie ; am 
propus modificarea unor prevederi ale unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

o buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office(CURS ECDL COMPLET CORE) 

cunostinte de baza pentru aplicatii grafice 
  

Alte competenţe şi aptitudini fire sportiva, am practicat inot de performanta si sustin si in prezent pastrarea sanatatii si vitalitatii prin 
sport 

  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare am beneficiat de instruire de specialitate in privinta armonizarii legislatiei din domeniul produselor 
cosmetice, cu specialisti UE(in anul 2002) 

am urmat un curs INA cu tema "MANAGEMENTUL IMAGINII UNEI ORGANIZATII PUBLICE(in anul 
2006) 

am obtinut o calificare de expert pe termen scurt,in anul 2011,in cadrul unui proiect european(POS- 
DRU)pentru indrumarea profesionala a elevilor 
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