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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

1. INFORMAȚII PERSONALE                                                                                                                  

Prenume/Nume: Anda Dimov (Dumitriu) 

Adresă: România, Cluj- Napoca                                                                    

Telefon: +40731 317 840                                    

E-mail: anda.dumitriu@gmail.com 

Naţionalitate: română                                                                                                                       

Data naşterii: 06.03.1990 

 

 

 

 

 

2. EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 

Perioada: 2009 –2012 

Absolventă a Universităţii Babes Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice Administrative 

şi ale Comunicării, Specializare Publicitate 

 

Perioada: 2005 – 2009                                                                                                     

Absolventă liceu, profil engleză bilingv, matematica-informatică 

Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Cluj- Napoca 

 - în 2008 am participat la Festivalul Naţional de Teatru în limba engleză „Come 

with us to dramaland”, unde am caştigat  premiul II „Best actress” şi premiul I „Best 

acting team”; 

 - în septembrie 2007 am participat la un program SOL, schimb de experienţă şi 

curs de engleză în Barnstaple, Devon, Marea Britanie; 

 - am luat parte la "International Service Learning Global Issues Workshop", 

organizat de South Carolina Honors College, în mai, 2007. 
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Perioada: 1997-2005 

Absolventă şcoală generală, clasă intensiv engleză 

             Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca 

 

3. EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

 THEDIMOVS.COM (Ianuarie 2017-prezent) 

       - fotograf/videograf nunți și alte evenimente (workshop-uri, spectacole) 

       - fotograf sesiuni cu familii, cupluri, fashion 

   - regizor și scenarist filme comerciale pentru clienți precum: Closet London, Lee 

Cooper, Kenvelo. 

 

 Asociația culturală Create.Act.Enjoy (Decembrie 2016-prezent) 

      - videograf în cadrul proiectului “Terapie Prin Artă” 

 

 Sykes Enterprises (Noiembrie 2013-Septembrie 2016) 

      - agent suport tehnic, limba engleză, pentru Panasonic, Marea Britanie (Noiembrie     

2013-Februarie 2015) 

      - analist de date OMD (Februarie 2015-Septembrie 2016)  

      - am absolvit în cadrul firmei cursurile de leadership, time management, team work 

 

 Izowest Impex (Mai- Iunie 2013) - secretariat 

- am ținut legătura prin e-mail cu clienți și furnizori internaționali; 

- am tradus din și în engleză diverse documente de specialitate; 

- fax, xerox, etc 

 

 News Outdoor Romania (Noiembrie 2011- Ianuarie 2012) 

- monitorizare panouri publicitare în Cluj-Napoca. 

 

 Amprenta Advertising (Aprilie- Iunie 2011) 

- Am asistat directorul de PR şi directorul de strategie 
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- Implicare în organizarea „Premiilor Media de Excelenţă” 2011 ( text invitaţii, 

RSVP-uri, primire invitaţi la eveniment); 

 

 Centrul pentru Politici de Sănătate şi Sănătate Publică ( Iunie- Decembrie 2010)  

Funcţia: intern + asistent cercetător 

- am pus temeliile asociaţiei „Action for Health” ce are ca obiectiv principal formarea 

liceenilor din Transilvania în domeniul organizării campaniilor sociale.  

- am avut responsabilitatea de a asista cercetători ai Centrului în diverse proiecte de 

cercetare 

- operator de teren, chestionare aplicate localnicilor din zona rurală din apropierea 

Clujului, pentru proiectul de cercetare „Backyard farm injuries in rural settings of 

Cluj County, Romania” 

- Participare şi implicare la Conferinţa „Violence and Injury Prevention in Romania”, 

19-21 Iulie 2010 

 

4. VOLUNTARIAT: 

 

Perioada: 2009-prezent 

Asociația Casa Tâmplarului 

- organizare evenimente (Conferința Torent, spectacole de Paști și de Crăciun, 

evenimente săptămânale, sub numele Impact, dedicate studenților și elevilor) 

- coordonare echipa media (fotografie) 

- fotograf 

- vocalist în trupa Casa Tâmplarului Cluj 

- public speaking 

 

 

Perioada: 2007- 2009 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj 

- Am participat la campaniile departamentului de prevenire a criminalităţii prin 

împărţire de pliante la şoferi şi pietoni, aplicare de chestionare în Cluj şi Apahida; 

- Zilele Porţilor Deschise ale Poliţiei Cluj. 
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Perioada: 2006- 2009 

Consiliul Judeţean al Elevilor Cluj 

 Preşedinte al Departamentului Social, 2007 şi 2008: 

- Organizare Festivalul de Teatru „Histrioniada Liceelor”, 2007 şi 2008; 

- Organizare „Conferinţa Interregională CJE” în 2007; 

- Organizare „Cupa CJE de Fotbal” 2008; 

- Participare la campanii de strângere de jucării şi alimente pentru familii nevoiaşe; 

- Participare la acţiuni de curăţare a spaţiilor verzi. 

 

5. PROIECTE ŞCOLARE 

 Campanie socială de informare asupra corupţiei „Învinge Corupţia- Răzbeşte prin 

propria-ţi Valoare” ( 10-13 Mai 2010) 

- Coordonare echipă (3 persoane) ; 

- Concepere şi realizare proiect; 

- Realizare materiale pentru campanie ( pliante, retuşare afiş) ; 

- Încheiere de parteneriate cu IPJ Cluj şi Direcţia Generală Anticorupţie Cluj; 

- Derularea campaniei (susţinere conferinţă de presă împreună cu instituţiile partenere, 

cu numeroşi jurnalişti, susţinere de prezentări în licee din Cluj-Napoca, flashmob şi 

împărţire de pliante la Iulius Mall) ; 

- Interviu în cadrul emisiunii Top Story, NCN ; 

- Monitorizare apariţii în presa scrisă, online şi TV. 

 

 Cocktail „Bose Evening” (Decembrie 2011) – o seară cu mancare, băutură, muzică 

bună şi sonorizare de înaltă calitate la Opera Plaza 

- Coordonare echipă organizare (4 persoane) ; 

- Am ajutat la organizarea evenimentului pentru furnizorul de produse Bose din Cluj; 

- Realizare invitaţii, ecusoane; 

- Primirea invitaţilor. 
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6. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE LINGVISTICE 

 Limba maternă: Română 

 Limbi străine cunoscute: 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleză avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

Spaniolă intermediar  intermediar  
intermedi
ar 

 intermediar  intermediar 

 

 

 
 

7. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE 

- Microsoft Office  

- Adobe Photoshop 

- Adobe Lightroom 

- Adobe Premiere 

- InDesign 

- Administrarea şi monitorizarea reţelelor de socializare 

 

8. APTITUDINI SI COMPETENŢE SOCIALE 

Creativitate, sociabilitate, abilitate pentru munca în echipă, atingerea obiectivelor, 

bună voinţa, energie, optimism. 

 

9. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE 

Muzică, teatru, fotografie, videografie   

 

10. CARNET DE CONDUCERE: 

 Categoria B. 

 

11. HOBBY 
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Călătorie, tabere, evenimente culturale, canto, șofat 

 

 


