EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

INFORMATII PERSONALE
Nume
Data nasterii

Bondici, Ciprian-Dan
02 apr. 1980

EXPERIENTA IN MUNCA

• Date (din data de – pana
in data de)
• Denumirea si adresa angajatorului
• Tipul domeniului sau a sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

iul. 2007 – prezent
SC real,- hypermarket România SRL, Bucureşti, Romania, magazinul real,- ClujNapoca
retail
Trainer
Organizarea şi susţinerea sesiunilor de training cu angajaţii din cadrul magazinelor
real,- din zona de nord (Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Târgu Mureş).
Trainingurile au ca tema: comunicare si relaţionare cu clienţii; proceduri case de
marcat; asigurarea calităţii în receptie marfă foof, non-food; credit, transport garanţii.

EXPERIENTA DE TRAINING

• Date (din data de – pana
in data de)
• Denumirea si adresa companiei la
care s-a livrat
• Tipul trainingului
• Elemente cadru ale
trainingului(etape parcurse in livrare)

Iul. 2007 - prezent
SC real,- hypermarket România SRL, magazinele real,- Oradea, Cluj-Napoca, Satu
Mare, Targu Mures
Comunicare şi relaţionare cu clienţii
Parte a curriculei de traininguri care se livrează angajaţilor companiei.

EXPERIENTA DE TRAINING

• Date (din data de – pana
in data de)
• Denumirea si adresa companiei la
care s-a livrat
• Tipul trainingului
• Elemente cadru ale
trainingului(etape parcurse in livrare)

Iul. 2007 – prezent
SC real,- hypermarket România SRL, magazinele real,- Oradea, Cluj-Napoca, Satu
Mare, Targu Mures
Proceduri Case de Marcat
Parte a curriculei de traininguri care se livrează angajaţilor companiei.

EXPERIENTA DE TRAINING

• Date (din data de – pana
in data de)
• Denumirea si adresa companiei la
care s-a livrat
• Tipul trainingului
• Elemente cadru ale
trainingului(etape parcurse in livrare)

Iul. 2007 – prezent
SC real,- hypermarket România SRL, magazinele real,- Oradea, Cluj-Napoca, Satu
Mare, Targu Mures
Asigurarea calităţii în recepţie marfă Food, Non-food
Parte a curriculei de traininguri care se livrează angajaţilor companiei.

EXPERIENTA DE TRAINING

• Date (din data de – pana
in data de)
• Denumirea si adresa companiei la
care s-a livrat
• Tipul trainingului

Iul. 2007 – prezent
SC real,- hypermarket România SRL, magazinele real,- Oradea, Cluj-Napoca, Satu
Mare, Targu Mures
Transport Credit Garanţii

• Elemente cadru ale
trainingului(etape parcurse in livrare)

Parte a curriculei de traininguri care se livrează angajaţilor companiei.

EXPERIENTA DE TRAINING

• Date (din data de – pana
in data de)
• Denumirea si adresa companiei la
care s-a livrat
• Tipul trainingului
• Elemente cadru ale
trainingului(etape parcurse in livrare)

3, 4 nov. 2008
SC real,- hypermarket România SRL
Team Building
Team building realizat cu şefii şi adjuncţii sef raion din cadrul magazinului Cluj-Napoca

EXPERIENTA DE TRAINING

• Date (din data de – pana
in data de)
• Denumirea si adresa companiei la
care s-a livrat
• Tipul trainingului
• Elemente cadru ale
trainingului(etape parcurse in livrare)

10,11 nov. 2006
Autoritatea Naţionala Pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor
Found Raising
A fost un curs de 10 ore adresat tinerilor studenţi membri ai mai multor ONG-uri. Cursul
se dorea a fi un curs introductiv de tehnici de found raising.

EXPERIENTA DE TRAINING

• Date (din data de – pana
in data de)
• Denumirea si adresa companiei la
care s-a livrat
• Tipul trainingului
• Elemente cadru ale
trainingului(etape parcurse in livrare)

20 feb. 2005
AIESEC Oradea
Team Building
Team building realizat membri AIESEC Oradea

EXPERIENTA DE TRAINING

• Date (din data de – pana
in data de)
• Denumirea si adresa companiei la
care s-a livrat
• Tipul trainingului
• Elemente cadru ale
trainingului(etape parcurse in livrare)

2002 – prezent

Coaching on the job
Coaching realizat cu diferiţi colegi noi care intrau in cadrul organizaţiilor din care făceam parte.

STUDII SI STAGII DE PRACTICA
• Date (di data de – pana in data de)
• Denumirea si tipul organizatiei,care
asigura studiile si stagiile de practica
• Principalele subiecte parcurse
• Tipul calificarii obtinute
• Nivelul in clasificarea nationala
(daca se poate)

7 – 11 ian. 2008
Dale Carnegie România
elaborarea si susţinerea unei sesiuni de training şi coaching
Certificat de participare curs TtT (Traine the Trainers) Dale Carnegie
Nivel post-universitar

STUDII SI STAGII DE PRACTICA
• Date (di data de – pana in data de)
• Denumirea si tipul organizatiei,care
asigura studiile si stagiile de practica
• Principalele subiecte parcurse
• Tipul calificarii obtinute
• Nivelul in clasificarea nationala
(daca se poate)

dec. 2006 – mart. 2007
International Computer School
Legislaţia muncii in vigoare
Certificat de Inspector Resurse Umane
Nivel post-liceal

STUDII SI STAGII DE PRACTICA
• Date (di data de – pana in data de)
• Denumirea si tipul organizatiei,care
asigura studiile si stagiile de practica
• Principalele subiecte parcurse
• Tipul calificarii obtinute
• Nivelul in clasificarea nationala
(daca se poate)

dec. 2005 – sept. 2006
Programul Naţional TOT (Training Of Trainers) al Autorităţii Naţionale pentru
Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor (ANSIT) si Autorităţii Naţionale pentru Tineret (ANT)
Comunicare, Scriere de proiecte, Lucrul cu echipele, Elaborarea si susţinerea unei
sesiuni de training
Certificat de Formator (Trainer)
Nivel post-universitar

STUDII SI STAGII DE PRACTICA
• Date (di data de – pana in data de)

2003-2005

• Denumirea si tipul organizatiei,care
asigura studiile si stagiile de practica
• Principalele subiecte parcurse

Universitatea Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umană

• Tipul calificarii obtinute
• Nivelul in clasificarea nationala
(daca se poate)

Consilierea psihologica individuală, Consilierea de grup, Consilierea familiei,
Psihodiagnostic, Psihologie Clinică, Metodologia cercetării psihologice în
consiliere şi psihoterapie
Diploma de master in Consiliere Psihologica
Masterat în Consiliere Psihologică

STUDII SI STAGII DE PRACTICA
• Date (di data de – pana in data de)

19 - 21 Noiembrie 2004

• Denumirea si tipul organizatiei,care
asigura studiile si stagiile de practica
• Principalele subiecte parcurse

Asociaţia Română de Hipnoză şi Psihoterapie cognitiv Comportamentală

• Tipul calificarii obtinute
• Nivelul in clasificarea nationala
(daca se poate)

Consilierea în managementul stresului
Certificat de absolvire a primului nivel în Tehnici si metode de consiliere
şi management al stresului
Nivel post-universitar

STUDII SI STAGII DE PRACTICA
• Date (di data de – pana in data de)

1999 - 2003

• Denumirea si tipul organizatiei,care
asigura studiile si stagiile de practica
• Principalele subiecte parcurse

Universitatea Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umană

• Tipul calificarii obtinute
• Nivelul in clasificarea nationala
(daca se poate)

Psihologie experimentală, Psihologie clinică, Psihologia muncii si
organizaţională, Psihodiagnostic, Psihologia educaţiei, Psihoterapie şi
Consiliere Psihologică
Licenţă în Psihologie
Nivel universitar

STUDII SI STAGII DE PRACTICA
• Date (di data de – pana in data de)
• Denumirea si tipul organizatiei,care
asigura studiile si stagiile de practica
• Principalele subiecte parcurse
• Tipul calificarii obtinute
• Nivelul in clasificarea nationala
(daca se poate)

1994-1998
Gr. Sc. Mihai Viteazul - Oradea
Liceu profil economic, Corespondenta, Steno-dactilografie
Diploma de Bacalaureat şi Atestat de lucrător în Administraţie Publică
Nivel liceal

APTITUDINI SI
COMPETENTE PERSONALE
Dobandite de-a lungul vietii si carierei,
dar nu neaparat obtinute datorita
certificatelor si diplomelor oficiale.

LIMBA MATERNA

Română

LIMBI STRAINE
• Citit
• Scris
• Vorbit

APTITUDINI SI COMPETENTE
SOCIALE
Traiul si lucrul alaturi de altii, in medii
multiculturale, in posturi in care
comunicarea este importanta si situatii in
care lucrul in echipa este esential (de
exemplu: cultura si sporturi) etc

APTITUDINI SI COMPETENTE
TEHNICE
Legate de calculator, echipamente
specifice, masinarii

ENGLEZĂ
FOARTE BINE
BINE
FOARTE BINE

ITALIANA
BINE
SATISFACATOR
SATISFACATOR

FRANCEZA
NIVEL DE BAZĂ
NIVEL DE BAZĂ
NIVEL DE BAZĂ

- Comunicare – În 2002 am participat în cadrul delegaţiei române la două
proiecte internaţionale, unul în România la Stâna de Vale pe tema Asistentei
sociale in context european, iar cel de al doilea in Gent, Belgia, pe tema
Educaţiei Interculturale. In cadrul acestor proiecte am interacţionat cu persoane
din diferite culturi.
- Training/facilitare - In 2006 am absolvit Programul Naţional TOT al
Autorităţii Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor (ANSIT) si
Autorităţii Naţionale pentru Tineret (ANT) unde am fost acreditat ca Formator,
de atunci am susţinut multe traininguri în mediu ONG şi business.
- Managementul Proiectelor – In cadrul The Coca-Cola HBC Company
România am avut sarcinile de a organiza activităţile departamentului External
Affairs în cadrul fabricii de la Săcădat. Ca membru AIESEC - Oradea am
participat în cadrul patru comitete de organizare pentru proiectele organizaţiei
(Spring SN Raising, VolunTARI, ICPS şi 10 ani AIESEC în Oradea).
- Managementul echipei
- Sunt membru în cadrul departamentului HR
al AIESEC Oradea. La locul meu actual de munca sunt responsabil de punct de
lucru având in subordine o echipa de 5 persoane.
- Prezentare - la Coca-Cola HBC România am susţinut mai multe prezentări
ale fabricii atât pentru vizitatorii fabricii cât şi pentru noii angajaţi. In cadrul
proiectelor AIESEC Oradea am organizat două conferinţe de presă.
- Lucru în echipă – ca voluntar în AIESEC şi nu numai ca voluntar am lucrat
şi am format mai multe echipe.
- Procesarea Documentelor – În 1998 am primit atestatul de lucrător în
administraţie publică eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
- Cunoştinţe de bază în ceea ce priveşte partea de hardware, electronică şi
reţelistică
- Microsoft Windows 95-2000, XP, Vista
- Deprinderi de utilizare Internet
- MS Office
• Cunoştinţe solide de Word şi Power Point,
• Cunoştinţe bune Excel, Access
- SPSS, Dreamweaver, Corel Draw and Adobe Photoshop

ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE
Competente nementionate pana acum.

PERMIS(E) DE CONDUCERE

In 1997 am obţinut brevetul tip „C” de pilot planor ca sportiv al Aeroclubului
Crişana Oradea
Categoria B

