Curriculum vitae
Informaţii personale
Adresă
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

BOGDAN ION
Orăștie, judeţul Hunedoara, România
+40 254 241 990

Mobil:

+40 744553015

+40 254 247521
cfic.orastie@yahoo.com
Română
28.08.1961

Experienţa profesională
Perioada 2009 -prezent
Funcţia sau postul ocupat Director
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizează managementul Centrului, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; exercită conducerea asupra întregului personal
din subordine, răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea, desfăşurarea şi controlul
procesului de formare profesionala, de starea disciplinară şi de asigurarea capacităţii de acţiune,
în vederea realizării sarcinilor ce revin Centrului.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. , Str. Armatei nr. 16, Orăștie
Management
1998-2009
Adjunct al Inspectorului Șef I
Conducerea, coordonarea misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice; organizarea și
planificarea participării subunităților în misiuni; organizarea și conducerea ședințelor de lucru cu
șefii structurilor/compartimentelor; coordonarea modului de îndeplinire a misiunilor de pază și
protecție instituțională; coordonarea și participarea la activitățile de control la subunitățile
subordonate
Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Str. Dr. V. Șuiaga, nr. 10, Deva
Management

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada 1993-1998
Funcţia sau postul ocupat Locțiitor al comandantului I pentru logistică
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității unității pe linie logistică; analizarea stadiul îndeplinirii programelor logistice;
organizarea procedurilor de achiziții a bunurilor materiale; coordonarea modului de derulare a
contractelor economice încheiate
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Str. Dr. V. Șuiaga, nr. 10, Deva
Tipul activităţii sau sectorul de Management logistic
activitate
Perioada 1990-1991
Funcţia sau postul ocupat Locțiitor al comandantului I pentru logistică
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Str. Dr. V. Șuiaga, nr. 10, Deva
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității unității pe linie logistică; analizarea stadiul îndeplinirii programelor
logistice; organizarea procedurilor de achiziții a bunurilor materiale; coordonarea modului de
derulare a contractelor economice încheiate
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Str. Dr. V. Șuiaga, nr. 10, Deva
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Tipul activităţii sau sectorul de Management logistic
activitate
Perioada 1985-1990
Funcţia sau postul ocupat Ofițer III
Activităţi şi responsabilităţi organizează, coordonează şi asigură desfăşurarea activităţilor de aprovizionare şi înzestrare cu
principale alimente, echipament a personalului în activitate şi după încetarea raporturilor de serviciu,
precum şi a activităţilor de hrănire a personalului

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Str. Dr. V. Șuiaga, nr. 10, Deva
Tipul activităţii sau sectorul de Logistică
activitate
Educaţie şi formare
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Management Strategic al Afacerilor Interne
Disciplinele principale studiate Managementul afacerilor interne la nivel național și european; Dezvoltarea capacității de
gestionare a problematicii afacerilor interne; Cunoașterea și participarea societății civile în
realizarea prevederilor Tratatului de la Lisabona cu privire la Spațiul de libertate, securitate și
justiție
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”- Colegiul Național de Afaceri Interne
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii postuniversitare
internaţională
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Formator
Disciplinele principale studiate / Organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare; Elaborarea strategiei de formare;
competenţe profesionale dobândite Proiectarea şi elaborarea stagiilor de formare; Dezvoltarea profesionala a formatorului;
Numele furnizorului de formare S.C. Pro Training Intens S.R.L., București
Nivelul în clasificarea naţională Certificat Autoritatea Națională pentru Calificări - COD COR 241205
sau internaţională
Perioada 1998
Calificarea / diploma obţinută Managementul aprovizionării și desfacerii
Disciplinele principale studiate Conducerea și organizarea aprovizionării și desfacerii; Gestiunea economică a stocurilor;
Fundamentarea programului de aprovizionare a unităților economice; Strategia în aprovizionarea
materială
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice - Facultatea de Management
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională Studii postuniversitare
sau internaţională
Perioada 1991-1993
Calificarea / diploma obţinută Conducere logistică
Disciplinele principale studiate / Tactica logisticii; Economie contemporană și economie militară; metodica întocmirii aplicațiilor
competenţe profesionale dobândite tactice; Psihosociologie militară; Control financiar
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Înalte studii Militare București- Facultatea de Logistică
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională Studii universitare – Licență în știință militară
sau internaţională
Perioada 1986
Calificarea / diploma obţinută Ofițer echipament - perfecționare
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Disciplinele principale studiate / Aplicarea procedurilor logistice specifice domeniului; executarea activităților logistice specifice
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Comandamentul Național al Jandarmeriei
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională Certificat de absolvire
sau internaţională
Perioada 1982-1985
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate

Specializare ”Intendență”
Management financiar; Managementul resurselor de apărare; Contabilitate; Administrație
militară; Doctrine economice și financiare, Bazele logisticii militare
Școala Militară de Ofițeri Activi ”Nicolae Bălcescu” Sibiu, județul Sibiu

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională Studii universitare
sau internaţională
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleză
Limba franceză

Română
Înţelegere
Ascultare
Citire
A1

A1

A1

A1

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
A1
A1
A1

A1

Scriere
Exprimare scrisă
A1
A1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competențe de comunicare

Spirit de echipă, spirit de observaţie, calm, ascultare activă; comunicare asertivă , autocontrol

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Leadership, coordonare activități regionale şi naţionale, coordonare activităţi de formare,
coordonare echipe multidisciplinare, competențe în planificare și monitorizare; gestionare
bugete și planuri de investiții multianuale
O bună cunoaștere a procesului planificării și a leadership-ului

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere Categoria A, B , C , D și E
Informaţii suplimentare 2010 – Semnul onorific ”În serviciul Patriei ”ofițeri pentru XXV ani de activitate
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