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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  ANDRONIC Bogdan Constantin  

  

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 17/05/1967 

Sex 
 

Experiență profesională 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Masculin  
 

 

 
Martie 2018 – Prezent 
 

Secretar de Stat 
 
 
Ministerul Economei 

  Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureşti, cod 010096,   

Website : www.economie.gov.ro 
 

  

Experiență profesională 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                   

    

  Ianuarie 2017 –  15 Iunie 2017 (cu excepția perioadei 3.04.2017 – 20.04.2017) 

  Președinte Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participaţiilor Statului  (DPAPS) 

  Coordonarea întregii activități a departamentului  

  Ministerul Economei 

  Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureşti, cod 010096,  Tel: 021 202 54 26  

Website : www.economie.gov.ro 

  Administraţie publică centrală 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi si responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 

 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate      
 

Octombrie 2015 – Ianuarie 2017, 3.04.2017 – 20.04.2017, 16.06.2017 – 28.03.2018 

Vicepreședinte Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participaţiilor Statului  (DPAPS) 

Coordonare structuri aflate în subordinea Președintelui DPAPS / Specifice, conform fişei postului 
  Ministerul Economei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri / Ministerul Economiei 

Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureşti, cod 010096,  Tel: 021 202 54 26  
Website : www.minind.ro 

  Administraţie publică centrală 

 

http://www.economie.gov.ro/
http://www.economie.gov.ro/
http://www.minind.ro/
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Februarie 2015 – Octombrie 2015 

Adjunct Şef Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) 
Ianuarie 2015 – Februarie 2015 

Şef serviciu OPSPI – Serviciul administrare, privatizare 

Martie 2013 - Ianuarie 2015 

Consilier Şef OPSPI / Expert administrare şi privatizare 

Activităţi si responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate     

Coordonare structuri aflate în subordinea şefului de oficiu / Specifice, conform fişei postului 
   Ministerul Economei, Comerţului şi Turismului 

Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureşti, cod 010096,  Tel: 021 202 54 26  
Website : www.minind.ro 

  Administraţie publică centrală 
 

Perioada Octombrie 2009 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  

Activităţi si responsabilităţi principale Membru al Senatului Universităţii din februarie 2012 până în ianuarie 2016. Membru în comisii de 
susținere a tezelor de doctorat la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați. Activităţi didactice şi de 
cercetare.Titular al disciplinelor Economia întreprinderii, Economie comercială, Managementul 
portofoliilor publice şi private,Diagnostic global strategic 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galați 
B-dul Galaţi nr. 3, 800654 Galaţi, România, Tel: +40 372361102, Fax: +40 372361290,  
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro , Website: http://www.univ-danubius.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 
 
 
 

 

Perioada Noiembrie 2003 - Septembrie 2009  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  

Activităţi si responsabilităţi principale Decan al Facultăţii de Economie din iulie 2004 .Activităţi didactice şi de cercetare. Titular al 
disciplinelor Analiză economico-financiară, Burse de valori şi gestiunea portofoliilor, Pieţe financiare 
internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi 
Str. Ghica Vodă nr.13, 700400 Iaşi, România, Tel: +40 232214858, Fax: +40 232214858,  
E-mail: office@upa.ro , Website: http://www.upa.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Noiembrie 2000 - Octombrie 2003  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  
Activităţi si responsabilităţi principale Prodecan al Facultăţii de Economie. Activităţi didactice şi de cercetare. Titular al disciplinelor 

Analiză economico-financiară, Burse de valori şi gestiunea portofoliilor. 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Octombrie 1996 - Octombrie 2000  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctorand  

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare. Cursuri şi seminarii la disciplinele: Modelarea proceselor 
economice, Matematici aplicate în economie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Septembrie 1995 - Septembrie 1996  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare. Seminarii la disciplinele : Matematici aplicate în economie, 

http://www.minind.ro/
mailto:rectorat@univ-danubius.ro
http://www.univ-danubius.ro/
mailto:office@upa.ro
http://www.upa.ro/
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Statistică economică. 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Noiembrie 1993 - August 1995  

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate 

Activităţi si responsabilităţi principale Responsabil cu relaţiile externe ale Prefecturii Iaşi, analiza diverselor propuneri de colaborare 

Numele şi adresa angajatorului Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi 
Str. Anastasie Panu, nr. 60, Iaşi, România, Tel: +40 232235400, Fax: +40 232211312,  
E-mail: contact@prefecturaiasi.ro , Website: http://www.prefecturaiasi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 
  

Perioada Octombrie 1990 - August 1993  

Funcţia sau postul ocupat Profesor  

Activităţi si responsabilităţi principale Activitate didactică 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" 
B-dul Socola, nr. 188-190, Iaşi, România, Tel: +40 232430325, Fax: +40 232430325,  
E-mail: dleonida_is@yahoo.com , Website: http://ctdl.is.edu.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ liceal 
  

Educaţie şi formare 
 
  Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de                     

învăţământ/furnizorului  de formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de                     

învăţământ/furnizorului  de formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de                     

învăţământ/furnizorului  de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau       
internaţională 

 
                                                   Perioada 
                     Calificarea/diploma obţinută 
 
 
                      Numele şi tipul instituţiei de                     

învăţământ/furnizorului  de formare 

 
 
Ianuarie – Iulie 2017 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Probleme actuale ale  
securității naționale” (30 credite ECTS) 
Certificat de atestare a competențelor profesionale. Program postuniversitar 
 
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Colegiul Național de  Apărare 
 

 
   Mai 2017 

Certificat CSDP Orientation Course 
 
European Defence Security College (Brussels) 
 

 
  2010 - 2014 

Licențiat în drept – specializarea drept 
 
Universitatea “Danubius” din Galați – Facultatea de Drept 
 
 
ISCED 5 
 

 
Octombrie 2015 
Certificat de participare la sesiunea de instruire cu tema „Metodologia de planificare strategică”, 
organizată în cadrul proiectului “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor 
de resort” 
 
Guvernul României și The World Bank 

 
 

                                                   Perioada 
                     Calificarea/diploma obţinută 
 

               Numele şi tipul instituţiei de            
învăţământ/furnizorului de formare 

Decembrie 2015 
Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru ocupația auditor intern în sectorul public 

 
SC CADET TRAINING SRL 
 

 
 

                                                   Perioada   Mai 2014 
 

mailto:contact@prefecturaiasi.ro
http://www.prefecturaiasi.ro/
mailto:dleonida_is@yahoo.com
http://ctdl.is.edu.ro/
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Calificarea/diploma obţinută Certificat de atestare a perioadei de “Staff Training Programme” (mobilitate Erasmus) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Lodz, Polonia 
 

  

                                                   Perioada   Mai 2014 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la cursul „ Expert prevenire şi combatere a corupţiei ” 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Institutul European din România 

   

Perioada Februarie 2013  

Calificarea/diploma obţinută Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Calitate, inovare, 
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior” (6 credite 
ECTS) 
Certificat de atestare a competentelor profesionale  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

   

Perioada Decembrie 2012  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la masa rotundă Jean Monnet  „The role of universities in European 
research” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Parma University of Italy, Academy of Economic 
Studies of Moldova. 

  

Perioada Noiembrie 2012  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la seminarul de pregătire profesională a practicienilor în insolvenţă din 
România  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

U.N.P.I.R.- Filiala Iaşi 

  

Perioada Februarie 2006, Februarie 2007 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de atestare a perioadei de mobilitate (Erasmus) de predare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Hogeschool Gent ( Belgia )  

  

Perioada Noiembrie 2004 - Decembrie 2004  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „Strategii inovaţionale şi managementul riscului în afaceri” 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Accademia Internazionale di Studi Comparati-Roma,Italia şi Universitatea Petre Andrei-Iași, 
România 

  

Perioada Martie 2003  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a workshopului “How to apply with success in Sixth Framework 
Programme(FP6)” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UEFISCSU-România şi Hyperion Ltd, Irlanda 

  

Perioada 1996 - 2000  

Calificarea/diploma obţinută Doctor în Ştiinţe  
domeniul fundamental Ştiinţe Economice domeniul Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ( programul de pregătire prin doctorat ) şi Academia de 
Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1992 - 1996  
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Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în economie - specializarea Finanţe şi bănci 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

- finanţele întreprinderii; 
- gestiunea financiară a instituţiilor publice; 
- management bancar; 
- marketing; 
- analiză microeconomică; 
- finanțarea investiţiilor; 
- relaţii economice internaţionale;  
- drept economie; 
- control financiar. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi - Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1986 - 1990  

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în matematică - specializarea Matematică 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- analiză matematică ; 
- algebră şi programare liniară ; 
- geometrie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi - Facultatea de Matematică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

Franceză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
C1  

Utilizator 
experimentat  

 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE 1) din octombrie 2012 
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe de comunicare Abilităţi de relaţionare cu mediul de afaceri românesc şi străin, dobîndite în perioada în care am 
ocupat poziția de consilier personal al şefului O.P.S.P.I. Am făcut parte din delegația oficială și de 
oameni de afaceri organizată de Ministerul Afacerilor Externe și Camera de Comerț a României în 
Iran (februarie - martie 2016).Spirit de echipă şi o capacitate bună de comunicare prin natura muncii 
şi a funcţiilor deţinute. 
Competenţe de comunicare în medii organizaţionale internaţionale, dobândite în perioada în care 
am activat în asociaţii profesionale globale.Din 2006 până în 2009 am fost preşedinte al Comisiei de 
relaţii internaţionale a Universităţii Petre Andrei din Iaşi.În 2013 și 2014 am predat cursuri honors în 
cadrul programului “Study and Travel” iniţiat de Universitatea Arcadia din Pennsylvania, USA în 
cooperare cu Universitatea Danubius din Galaţi. 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 

Dobândite prin prisma activității în funcții contractuale de conducere (vicepreședinte, președinte) în 
cadrul unei entități din domeniul administrației publice centrale. 
Consolidate urmare activității în calitate de președinte al unor consilii de administrație la C.N. 
ROMARM S.A., Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., etc. 
Leadership şi spirit organizatoric: ca prodecan şi ulterior decan,am coordonat o echipă de 50 de 
cadre didactice şi un efectiv de circa 2500 studenţi. Din 2003 până în 2009 am fost membru în 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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comitetul organizatoric al sesiunii de Comunicări ştiinţifice anuale la Universitatea Petre Andrei din 
Iaşi. În perioada 2005-2009 am coordonat programele de masterat ale Facultăţii de Economie a 
Universităţii Petre Andrei, iar în perioada 2013-2014 am coordonat implementarea unor programe 
de master/EMBA la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii Danubius. 
 
Am făcut parte din delegația oficială interministerială - la nivel de secretar de stat, organizată de 
MECRMA la Stockholm în luna martie 2016. 

  

Competenţe dobândite la locul  
                                  de muncă 

Membru al echipei care a realizat programul pilot de implementare a OUG 109/2011 pentru 
societățile din portofoliul MECRMA. 

Competențe administrative, didactice și de cercetare dobândite în cariera universitară. În funcțiile 
deținute la O.P.S.P.I./D.P.A.P.S., am dobândit competențe profesionale în problematica complexă a 
administrării intereselor statului la un portofoliu de cca 50 societăţi, la care statul român deţine o 
participaţie majoritară. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare intensă a programelor Microsoft Office ( Word, Excel şi Power Point ). 
Utilizez o platformă de învăţare electronică la Universitate. 

  

Permis de conducere Categoria B  
  

Informaţii suplimentare 

Publicaţii 
 
 

                                                     
Proiecte 

 
 
 
 
 

                                               Conferinţe 
 
 

                                                    Distincţii 
 
 
 

                                                        Afilieri 

   
 

Autor şi coautor la 16 cărţi, monografii şi manuale şi la peste 60 de articole. 
Exemplu : Andronic B., Cortellini E.,”Sociotecnica Computazionale. Strumenti per l’analisi delle  
evoluzioni indesiderate dei sistemi”, ISBN 978-88-548-2113-2, Ed.Aracne, Roma, 2008, 165p. 

   
4 cu finanţare internaţională. 
Exemplu: Contract nr.133816-LLP-1-2007-BE-ERASMUS-ECDSP; „Master in management 
administration”, parteneri: Plantijn Hogeschool, Antwerp (Belgia); Mykolas Romeris 
University,Vilnius (Lituania); ISSA, Navarra (Spania), Universitatea din Katowice (Polonia) şi 
Universitatea Petre Andrei Iaşi; membru al comitetului de coordonare şi lector (2008-2011). 

   
Circa 12 conferinţe internationale de specialitate 
Exemplu : International Conference on Economics and  Finance (ICEF) – Izmir (Turcia) 2011 

  

Cercetător asociat gradul I la Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române 
(2005 –    prezent); 
 Premiul “Victor Slăvescu” al Academiei Române (2000). 

  

Reprezentant naţional în consiliul EURASHE (European Association of Institutions in Higher 
Education) 04.2007- 09.2009; 
Reprezentant naţional în consiliul SPACE (European Network for Language and Business Studies) 
03.2004 – 09.2008; 

  

Anexe Documentele pot fi furnizate la cerere. 

   
 

          
                                                                                                                    


