CURRICULUM VITAE
Date personale
Nume
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Telefoane

Adrese poștă electronică

Data și locul nașterii

BUNECI, Gheorghe
Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, nr.10, Sector 1, București
07.22.22.50.10;
07.44.55.50.10;
07.66.66.55.11;
07.88.88.55.11.
bungeog@yahoo.com;
bungeob@gmail.com;
bungil@hotmail.com;
bungil@yahoo.co.uk
01 iunie 1968, București

Ocupația

- avocat,
- titular al Cabinetului de Avocatură “Gheorghe Buneci“ din cadrul Baroului București,
- cu specializare și practică în drept comercial, drept consular și internațional privat, politici
contractuale (inclusiv contravenționalul / penalul pentru acte și fapte de comerț referite la
comercianți), activitate profesională dedicată deopotrivă persoanelor fizice și juridice,
române și străine.

Studii

- octombrie 2012: studii doctorale în științe politice și relații internaționale la Școala
Națională de Științe Politice și Aministrație Publică din București, având ca teză de
cercetare doctorală cu titlul ”Intelligence-ul European între cooperarea publică și
colaborarea secretă” sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Mihail E. Ionescu.
- octombrie 2010 - februarie 2012: studii masterale în managementul informațiilor din
domeniul anti-terorismului, la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul din București,
având ca temă de dizertație cu titlul ”Terorismul suicidar feminin – un studiu de gen din
perspectivă criminologică –”, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Cristian Barna.
- octombrie 1990 - iunie 1994: studii universitare în științe juridice, la Facultatea de Drept a
Universității Ecologice din București; licențiat în criminologie și criminalistică pe tema
”Aspecte teoretice și practice ale cercetării criminalistice privind falsificarea și contrafacerea
titlurilor de valoare cu aptitudine circulatorie și mutațiile infracționale determinate de
înlocuirea suportului de hârtie cu suportul informatic ” sub îndrumarea Prof. Univ. Dr.
Emilian Stancu.
- septembrie 1985 - iunie 1988: treapta a doua de liceu - cursuri serale (clasele 11-a - 13-a),
la Colegiul Tehnic Aeronautic Henri Coandă - secția de mecanică și structuri aeronautice.
- septembrie 1984 - februarie 1986: Școala Profesională a Întreprinderii de Avioane
București, secția de prelucrări prin așchiere (pentru utilaje cu comandă numerică)
- septembrie 1982 - iunie 1984: prima treaptă de liceu - cursuri de zi (clasele a 9-a - 10-a) la
Liceul Teoretic “Dante Alighieri“, secția mecanică fină.

Activitate Profesională

- octombrie 2000 – admiterea în Baroul București
- aprilie 1997 - octombrie 2000, consilier juridic titular la Ingerl GmbH, Austria (și alte câteva
corporații asociate aceleia)
- noiembrie 1994 - martie 1997, consilier juridic titular pentru S.C. Alpha Construct S.A. (și
alte subsidiare ale holdingului)

