
Curriculum Vitae 
   

Informaţii personale   
Nume Prenume  Drăgan George Bogdan 

E-mail 
  dragangeorgebogdan@yahoo.com , 

 dragangeorgebogdan@gmail.com  
Naţionalitate  Română 

Țara  România 
Data naşterii  02/09/1987 

Sex  Masculin 
Domeniu ocupaţional 

de interes 
 

Economic :  Marketing - Management  
Experiență profesională în 

Perioada 
  
 

15.02.2017 - prezent 

 Asistent Universitar Doctor Economist, 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 
Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor, Departamentul de Administrarea 
Afacerilor 

01.09.2016 – 30.11.2016 
 Referent de specialitate marketing – achizitii 

publice : SC. ADINA SRL 
05.01.2015 – 29.07.2016  Freelancer proiecte de Business Intelligence 

20.07.2012 – 09.12.2014 
 Inspector Exploatare Trafic – sector feroaliaje 
 SC Alfred H. Knight Romania 

28.11.2011 – 6.01.2012 
 Practică de specialitate în domeniul 

Achizițiilor Publice 
 SC. VEGA 93 Galați 

Educație și formare în 
perioada 

 
 

01/10/2013 – 15/05/2017 
 Studii Doctorale în Management 
 Universitatea Valahia din Târgoviște, 

Facultatea de Știinte Economice 
03.10.2016 – 27.02.2016  Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

didactic – Nivelul I 
01.03.2016 – 17.06.2016  Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

didactic – Nivelul II 
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09.09.2015 – 24.09.2015  Responsabil Proces – Centrul de Consultanta 
si Studii Europene 

01/07/2015 – 28/07/2015 
 Utilizare IBM-SPSS 
 Universitatea Dunărea de Jos Galati, 

 FEAA Galați 

02/04/2012 – 27/04/2012 
 Expert Sănătate și Securitate în Muncă 
 Fundația Română de Afaceri a Camerelor de 

Comerț și Industrie Galați 

14/10/2011 – 14/11/2011 
 Expert Achiziţii Publice 
 Centru de Studii Europene – Social Trade, 

Galaţi 

01/10/2009 – 20/07/2011 

 Economist - Diplomă Master – Specializarea 
Strategii şi Politici Manageriale 

 Universitatea ”Dunărea de Jos” Galati, 
 FEAA Galați 

 ISCED 5 

 

 Licențiat în economie - Diplomă Licenţă – 
Specializarea Management 

 Universitatea Dunărea de Jos Galati, 
 FEAA Galați 

 ISCED 5 

01/03/2008-20/07/2008 
 The European Foundation Certificate in 

Banking 
 Institutul Bancar Român 

05/11/2007-10/03/2008 
 Certificat de Specializare, Programul Analiza 

Riscului în Activitatea de Creditare 
 Institutul Bancar Român 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

Limbi străine 
cunoscute 

 Engleză 
 Ascultare Citire Conversație Discurs Scriere 

C2 C2 C2 C2 C2 
 Franceză 
 Ascultare Citire Conversație Discurs Scriere 

B1 B1 B1 B1 B1 
 

Competenţe şi abilităţi 
 

 



profesionale 
 

 

 Sunt un excelent comunicator care poate 
transmite cu ușurință atât verbal cât și scris 
ceea ce i se comunică. 
Dețin o un tip de gândire extreme de analitică 
cu veleități demonstrate în identificarea , 
examinarea , îmbunătățirea și eficientizarea 
proceselor de lucru complexe. 
Cu abilități în ceea ce privește utilizarea unei 
game variate de aplicații software pentru 
platforma Windows.  
Sunt un bun jucator de echipă ce demonstrează 
flexibilitate atunci când echipa o necesită 
pentru a se putea adapta unor medii sociale și 
culturale diverse, cu abilități de prioritizare și 
eficientizare a muncii acesteia cu scopul de a 
îndeplini obiectivele proiectului în care sunt 
implicat. 
Am capacitatea de a construi relații 
profesionale interpersonale cu deosebita 
ușurință. 
Capacitate de a deveni lider datorită abilității 
de a menține un climat productiv și de 
încredere reciprocă, care motivează, 
mobilizează și sprijină atât colegii cât și 
partenerii de afaceri astfel încât să se 
îndeplinească standarde înalte de performanță.  
Cu o viziune orientată spre rezultate, cu 
aptitudini organizatorice si cu o atenție sporită 
acordată detaliilor care pot face diferența. 
Spirit inovator în rezolvarea problemelor care 
poate genera soluții viabile pentru nelămuririle 
sau nemulțumirile clienților. 
 

Competențe și abilități 
personale 

 Profesionist desăvârșit a cărui onestitate și 
integritate asigura o conduit de afaceri 
eficientă și relații optime cu partenerii. 
Foarte adaptabil mediului de lucru, cu o 
gandire pozitivă, deschis la idei noi.  
O persoana dedicate lucrului bine facut, cu o 
etica profesională pe măsură, orientată spre 
finalizarea cu success a sarcinilor atribuite.  



Sunt un bun colaborator, un angajat 
responsabil și care își asumă răspunderea 
pentru ceea ce face. Ofer și cer loialitate celor 
cu care lucrez în măsura în care cerințele sunt 
în limitele eticii de afaceri.  
Confident pe propriile cunoștințe și abilități, 
conștient de limitările proprii peste care trec ca 
să dovedesc că sunt capabil de lucruri 
excelente.  
Sunt o persoană entuziastă, cu o capacitatea de 
cunoaștere și o dorință de învățarea continua, 
pentru ca asta presupune success profesional 
atât individual cât și pentru organizația din 
care fac parte.   

Permis de conducere   
21.12.2006 - prezent  Categoria B 

 

03.09.2018 


