
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

NUME :   Anca Dumitrescu 
ADRESA:   

TELEFON MOBIL :   

E-MAIL :  arh.ancadumitrescu@gmail.com 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
5 Ian 1998–1 Apr 1999 

Medic 

Angajat la Spitalul clinic "Gheorghe Lupu", Bucureşti (România) 

Consultaţii şi tratamente de medicină generală 
27 Dec 2001–19 Apr 2002 

Arhitect 
Angajat la S.C.CANGUR MON S.R.L., Bucureşti (România) 

Proiectare mobilier 
2 Iun 2003–25 Mar 2008 

Arhitect 
Birou individual de arhitectură "Anca Dumitrescu", Bucureşti (România) 

Proiectare de arhitectură 
1 Sept 2012–25 Mar 2018 

Coordonator activitate în Bucureşti şi susţinere de conferinţe - voluntariat 
Fundaţia non-profit "Cercul de ajutor natural pentru viaţă", Bucureşti (România) 

-coordonarea tuturor activităţilor desfăşurate în capitală 

-organizare evenimente 

-susţinere conferinţe 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
1998–2001 

Diploma de absolvire a studiilor în profilul "Arhitectură" 

Specializarea "Arhitectură de interior şi mobilier" 
Colegiul Universitar de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii de arhitectură şi 

urbanism "Ion Mincu", Bucureşti (România) 

COMPETENŢE GENERALE 

-proiectare de arhitectură 

-proiectare de mobilier şi design de interior 

COMPETENȚE PROFESIONALE 

-practica de specialitate (executare proiecte de arhitectură) în cadrul firmei "Atelier 5" 
1991–1997 

Diploma de licenţă 

Facultatea de medicină din cadrul Universităţii de medicină şi farmacie "Carol Davila", Bucureşti 

(România) 

COMPETENŢE GENERALE 

-studiul general al metodelor de diagnostic şi tratament în medicina generală 

COMPETENŢE PROFESIONALE 

-medic de medicină generală 
1987–1991 

Diploma de bacalaureat 
Liceul de matematică-fizică "Mihai Viteazul”, Bucureşti (România) 



COMPETENŢE PERSONALE 
Limba maternă : 

-română 

 

Limbile străine 

-ÎNȚELEGERE 

Ascultare 

-engleză  B1 

-franceză  A2 

Citire 

-engleză  B1 

-franceză  A2 

-VORBIRE 

Participare la Conversaţie 

-engleză  A2 

-franceză  A1 

Discurs oral 

-engleză  A2 

-franceză  A1 

-SCRIERE 

-engleză  B1 

-franceză  A1 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

 

Competenţe de comunicare 
Foarte bune abilităţi de comunicare dobândite în cei 5 ani în care am susţinut discursuri 

motivaţionale în cadrul Fundaţiei de vindecare pe cale naturală 

 

Competenţe organizaţionale/manageriale 

Competenţe manageriale obţinute în conducerea propriului Birou individual de arhitectură în 

cadrul căruia am profesat 5 ani. 

Leadership şi bune competenţe organizaţionale dobândite în calitate de coordonator al activităţii 

din Bucureşti a Fundaţiei de vindecare pe cale naturală, în cadrul căreia m-am ocupat de organizarea 

evenimentelor cu participare naţională şi internaţională şi de promovarea acestor evenimente 

 

Competenţe dobândite la locul de muncă 

Bun îndrumător (în cei 6 ani în care am activat în Fundaţia de vindecare pe cale naturală, am 

consiliat şi îndrumat alte persoane care desfăşurau, de asemenea, activităţi de voluntariat) 

 

Competențe digitale 

AutoCAD 2D 

Microsoft Word 

 

Hobby-uri şi domenii de interes 

Orice activitate care are legătură cu partea estetică (a vieţii) şi cu frumosul vizual. 

Contemplarea naturii în linişte şi calm. 

Jocurile care produc bună dispoziţie. 

Lectura cărţilor ce dezvăluie secrete privind sensul vieţii şi cine suntem cu adevărat. 

Meditaţia.  

 


