EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate

Pavel-Nedea Anca
0372.144.079, 0729.888.878
0372.144.093
presedinte@mturism.ro
Română

Data naşterii

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ (ÎNCEPÂND CU CEA
MAI RECENTĂ)

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Octombrie 2015 - Prezent
Autoritatea Natională pentru Turism
Administratie publica

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Februarie 2015-Octombrie 2015
SC THE MAKERS SRL, Constanta, România
Servicii

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Februarie 2010-Octombrie 2015
SC HAGI SPORT SRL, Constanta, România
Servicii

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Octombrie 2008 – Decembrie 2012
Universitatea TOMIS Constanta, România
Institutii/profesii liberale

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Ianuarie 2007-Ianuarie 2010
S.C. ANA HOTELS.S.A. EFORIE, România
Servicii
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Presedinte
- asigurarea conducerii operative a Autoritatii Nationale pentru Turism

CEO-Chief Executive Officer
Companie de management in industria Hospitality

Director General
managementul general al hotelului IAKI din Mamaia

Asistent universitar
activitate stiintifica intensa, participare la proiecte si comunicari stiintifice, asistenta de catedra a
rectorului universitatii Tomis

• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Director General
managementul general al hotelului Europa, Hotelului Astoria si Centrului de Sanatate Ana Aslan
Health SPA Ana Hotels din Eforie Nord

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Octombrie 2008-Decembrie 2009
SC ANA YACHT CLUB SRL
Servicii

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Februarie 2005-Octombrie 2008
SC ANA YACHT CLUB SRL
Servicii

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Iunie 2003 - Decembrie 2006
SC ANA Hotels SA
Servicii

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Februarie 2002-Mai 2002
SC Bicaz SA – Hotel Capri
Servicii

Director economic
Atributii de coordonare si control

Administrator unic
dezvoltarea primei marine private din Romania, crearea si consolidarea
intregului business de la zero

Director economic
Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv si ulterior conform legii

Contabil – Sef
Evidenta contabila primara, evidenta contabila computerizata, relatia cu bancile

EDUCAŢIE ŞI FORMARE (ÎNCEPÂND CU
CEA MAI RECENTĂ)

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

2013 – 2016
USAMV (Stat) - Economie Agroalimentara, BUCURESTI

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de

2009 – 2011
ULIM - Universitatea Internationala Moldova Chisinau
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Management General
Doctorat

Management si administrarea afacerilor
Doctorat

instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

2009-2011 – stagiu practica
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania-CECCAR

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

2006 – 2007
The Royal Institute of Hospitality Management, in cooperare cu Scoala Hoteliera din
Lausanne,Elvetia, sub inaltul patronaj al Casei Regale a Romaniei

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

2005 – 2007
CODECS - OPEN UNIVERSITY LONDON

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

2004 – 2006
Universitatea Spiru HaretConstanta

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

2004
THR- Centrul de perfectionare manageriala in turism Constanta

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini

1997-2001
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
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Contabilitate
Expert contabil

Management si administrarea afacerilor
Master Business Administration

Management si administrarea afacerilor
Certificat Profesional in Management

Standarde armonizate de contabilitate
Master in domeniul managementului financiar-contabil

Turism si servicii
Brevet de turism

Economie agroalimentara

ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

Licentiat

1993-1996
LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANTA
Matematica
Absolvent

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
dobândite în cursul vieţii şi carierei
dar care nu sunt recunoscute
neapărat printr-un
certificat sau o
diplomă

participarea la numeroase conferinte, in tara si strainatate, avand ca tematica atat turism si
management, Spa, cat si directii legate de dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltare
personala, resurse umane, finante etc., atat ca si vizitator cat si in calitate de speaker
numeroase cursuri de specializare in diferite arii de pregatire: leadership, management,turism,
dezvoltarea afacerilor, resurse umane, finante

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
(Enumeraţi limbile cunoscute şi
indicaţi nivelul: excelent, bine,
satisfăcător)
Engleză
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Româna

excelent
excelent
excelent

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
De exemplu coordonaţi sau
conduceţi activitatea altor persoane,
proiecte şi gestionaţi bugete; la locul
de muncă în acţiuni voluntare(de
exemplu în domenii culturale sau
sportive) sau la domiciliu.

Vice-presedinte al organizatiei de femei de afaceri B.O.W. Business Opportunities for Women,
din anul 2005, perioada in care am desfasurat numeroase proiecte caritabile sau de dezvoltare
si recunoastere a talentelor, ca si proiecte cu impact in comunitatea locala
Ofiter de presa al Asociatiei Patronale Mamaia in perioada 2010-2015
Membru in Patronatul National Roman

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc)
PERMIS DE CONDUCERE
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PMS – Opera, Fidelio, Lenmark, Microsoft
Windows Professional, utilizare Internet (HTML)

Categoria B

