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Europass 

Curriculum 

Vitae 

 

Informații 
personale 

 

Prenume 
Nume 

Vasile BOGDAN 

Adresă  Strada Soldat Ilie Mihail nr.2, bloc M 123 A, scara 1, apartamentul  48,  Sectorul 5, 
Bucureşti, ROMÂNIA 

Telefon 0736.988.309 
E-mail  bogdan_cvasile@yahoo.com 

Naționalitatea română 
Data nașterii 03.03.1958 

Sex Bărbătesc 
 

Domeniul de 
activitate 

Securitate globală, europeană și națională, Forțe pentru operații speciale, prevenirea 
și combaterea terorismului, antiterorism, dezvoltare durabilă, protectia 
infrastructurilor critice, managementul crizelor, managementul strategic, negocierea 
și medierea în relațiile internaționale, cooperarea transfrontalieră, relații 
internaționale, precum  și securitatea fizică 

Locul de 

muncă vizat/ 
domeniul 

ocupațional 

 
Invătământ universitar și cercetare 

Experiența 
profesională 

 

 Instruire ID-IFR  23-28.09.2019 
Instruire ID-IFR  24-29.09.2018 
 01.10.2018 - prezent 
- Angajator – Universitatea “Danubius” din Galați, Facultatea de Comunicare și 
Relații Internaționale 
- Funcția – Postul 13 (management strategic, negociere și mediere în relațiile 
internaționale, instituții și organizații internaționale, cooperarea transfrontaliera, 
manegementul intelligence strategic de securitate) 
- Grad didactic – Conf. univ. dr. 
- Activități didactice – predări, seminarii, colocvii și alte activități didactice 

- Discipline de specialitate - management strategic, negociere și mediere, instituții și 
organizații internaționale, cooperare transfrontalieră, dimensiuni operaționale in 
combaterea terorismului, managementul Intelligence strategic de securitate      . 
01.09.2016 – 01.10.2018 
- Angajator – IRBIS Bucuresti (Sediul Central Bancpost) 
- Funcția – analist la Centrul National de Monitorizare Bancpost 
- Discipline de specialitate  - securitatea fizică a sediilor bancare și ATM Bancost   . 
2012-2013 
- Angajator – Statul Major General 
- Funcția – locțiitorul Comandantului Componentei de operații speciale (COS) 
- Grad didactic – profesor asociat  
- Activități didactice – Centrul de instruire al Forțelor pentru operații speciale 
(FOS), UNAp “Carol I” 
- Discipline de specialitate în preocupări - Operații speciale, FOS, antiterorism, 
managementul crizelor, asistență militară 
2011-2012 (9 luni) 
- Angajator – NATO SOF HQ and ISAF HQ, Kabul (Afganistan) 
- Funcția – Liaison and Mentoring Division Chief and ISAF SOF LNO in ISAF HQ -
- Discipline de specialitate – Coordonarea FOS NATO și proprii, în raport cu 
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obiectivele, prioritățile și misiunile ISAF 

2010-2011 
- Angajator – Statul Major General 
- Funcția – locțiitorul Comandantului COS 
- Grad didactic – profesor asociat  
- Activități didactice – Centrul de instruire FOS, UNAp “Carol I”, Centrul de Studii 
și Cercetări pentru Biodiversitate Agricolă și Silvică ,;Acad. David Davidescu” 
- Discipline de specialitate în preocupări – Operații speciale, FOS, antiterorism, 
contraterorism, managementul crizelor, dezvoltare durabilă, exerciții naționale și 
multinaționale de amploare sporită și de mare angajament 
2009-2010 (6 luni) 
- Angajator – NATO Training Mission – Iraq (NTM-I) 
- Funcția –- Strategic Advisor and Mentoring Divizion Chief, Bagdad (Irak)  
- Discipline de specialitate în preocupări – consilierea pe probleme de securitate a 
trei centre de operații strategice (aflate la Primul-Ministru, Ministerul de Interne și 
Ministerul Apărării) din Bagdad (Irak), exerciții periodice cu centrele mentorizate 

2005-2009 
- Angajator – Direcție centrală (operații /SMG 
- Funcția – șef Secție (antiterorism și FOS) 
- Activități didactice –Centrul de instruire FOS, UNAp “Carol I”, Centrul de Studii 
și Cercetări pentru Biodiversitate Agricolă și Silvică ,;Acad. David Davidescu” 
- Discipline de specialitate în preocupări – Doctrina FOS, protecția infrastructurilor 
critice și activităților militare, exerciții naționale și multinaționale antiteroriste și FOS 
2003-2005 
- Angajator – Direcție centrală (operații)/Statul Major General 
- Funcția – șef Birou FOS 
- Activități didactice – prelegeri la Centrul de pregătire al Cercetării și FOS 
- Responsabilități - constituirea FOS în Armata României, concepția, organizarea, 
dotarea, pregătirea, antrenarea și evaluarea structurilor, desfășurarea și conducerea de 
exerciții naționale și multinaționale, complexe și dinamice 

1997-2003 
- Angajator – Direcții centrale (informații și operații)/Statul Major General  
- Funcții – șef Birou 
- Responsabilități – Doctrina cercetării, întrebuințarea forțelor Combat și de sprijin 
în Armata României, misiuni operaționale și strategice, instruirea, dotarea forțelor, 
planificarea, organizarea și conducerea de exerciții naționale și multinaționale 

1991-1997 
- Angajator – Unitate de Cercetare Strategică (prin parașutare în spațiul advers) 
- Funcții – șef Birou  
- Responsabilități – Conducerea strategică a cercetării, concepția, organizarea, 
dotarea, pregătirea și antrenarea și evaluarea cerințelor, misiuni de impact strategic 
1990-1991 
Ofițer-student la Academia de Înalte Studii Militare, București 

1980-1990 
- Angajator – Unitatea de Cercetare Strategică (prin parașutare în spațiul advers) 
- Funcții – de execuție tactică și de stat major 
- Responsabilități – pregătirea subunităților tactice și activități în statul major 

Educație și 
formare 

EDUCAȚIE PRIMARĂ, MEDIE ȘI SUPERIOARĂ 

 
 
 
 
 

- 2014-2015 – Studii postdoctorale în bioeconomie desfășurate la  Centrul de Studii 
și Cercetări pentru Biodiversitate Agricolă și Silvică ,;Acad. David Davidescu”/ 
Institutul Național de Cercetări Economice/ Academia Română, atestat seria B2 
nr.06/05.06.2015  

- 29.09-24.10.2014,  Evaluator de risc la securitatea fizică, Valahia Security Services 
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Calificarea/ 
diploma 
Numele și 
tipul 
instituției de 
învătământ/ 
formare 

certificat de absolvire, Seria I, nr. 00389804/23.12.2014 

- 30.12.2013, Valahia Security Services (DGPMB – Secția 19 Poliție), atestat agent 
de securitate Seria L 13 nr. 598/30.12.2015 

- 28.10-02.11.2013, Certificat de absolvire curs de formatori nr. 00084227/ 
04.11.2013 
- 2008 –Doctor în Științe militare– teza ,;Letal și nonletal în tacticile de luptă ale 
subunităților militare destinate executării intervenției contrateroriste”, prezentată în 
sesiunea publică din 13.05.2008, titlu conferit de către Ministerul Educației și 
Cercetării prin decizia nr. 4887/25.07.2008, Diploma nr. 205/23.09.2008 aparținând 
UNAp ,;Carol I” București 
- 2006-2007, Colegiul Național de Apărare (durata 4,5 luni), UNAp ,;Carol I”, 
București, atestat de studii postuniversitare 

- 2005-2008, Școala doctorală UNAp ,;Carol I”, doctorand 

- 2000 – Curs Postuniversitar de conducere a Marilor unități Operative din Forțele 
Terestre, UNAp, diplomă de studii postuniversitare  
- 1994/1995 – Curs postuniversitar de informații militare/ Academia de Înalte Studii 
Militare, diplomă de studii postuniversitare  
- 1989-1991 – Academia de Înalte Studii Militare, București, diplomă de licență în 
științe militare nr.13/10.08.1991 

- 1977-1980 – Școala Militară de ofițeri activi ,;N. Bălcescu”, Sibiu, diplomă de ofițer 

seria BO nr.3059 din 20.08.1980  
- 1974-1977 –  Liceul Militar ,;Dimitrie Cantemir”, Breaza, diplomă de bacalaureat 

PROIECTE DE CERCETARE DEZVOLTARE 

 
Granturi 

- 2010/2011, Mentor pentru activități didactice și de cercetare postdoctorală, 
seminarii și lucrări practice, expert pe bioterorism 
- 2009/2010, Expert Cercetare Ştiinţifică Postdoctorală şi Activităţi Didactice, 
Seminarii/ Lucrări Practice (la Partener 3)  

INFORMAȚII DESPRE PREMII SAU ALTE ELEMENTE DE RECUNOAȘTERE A 
CONTRIBUȚIILOR ȘTIINȚIFICE  
 
 
 
Premii 

- Premiul “Mareșal Alexandru Averescu” acordat volumului “Sistemul de răspuns la 
terorism” de către Revista Gândirea militară românească, 2015 
- Premiul “Mareșal C-tin Prezan” acordat cărții “Tratat de criza teroristă” de către 
Revista Gândirea militară românească, 2012 
- Premiul III, Omul Anului 2010, secțiunea a 5-a “Diplomație și informații“, la 
nivelul Statului Major General, 2010 
- Premiul I  acordat volumului “Operația contrateroristă” de către Revista Gândirea 
militară românească, 2009  

 
 
Profesor 
asociat 

Anii universitari 2009 -2015 

 Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și Colegiul Național de Apărare 
 Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agricolă și Silvică ,;Acad. 

David Davidescu” (CSCBAS) 
 Academia de Poliție “Al.I. Cuza” și Colegiul Național de Afaceri Interne 

 Academia Forţelor Terestre „N. Bălcescu”, Sibiu 

Cărți și 
articole 
publicate 

Publicarea a 23 volume și peste 60 articole tipărite în reviste indexate în baze de date 
internaționale sau naționale, precum și în publicații de informare specializată a 
personalului militar 

APTITITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE 

Limba 
maternă 

Română 

Limbi străine 
cunoscute 
Autoevaluare (*) 

Limba 
engleză 

Ințelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversație 
Discurs 

oral 
Exprimare orală 

 
C1 

Utilizator 
experimen-

C1 Utilizator 
experimen-

C1 Utilizator 
experimen-

C1 Utilizator 
experimen-

C1 Utilizator 
experimen-
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Limba rusă 

tat tat tat tat tat 
 
B1 

Utilizator 
indepen-
dent 

 
B1 

Utilizator 
indepen-
dent 

 
B1 

Utilizator 
indepen-
dent 

 
B1 

Utilizator 
indepen-
dent 

 
B1 

Utilizator 
indepen-
dent 

(*) Cf. Nivelului Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine 
Competențe 
și abilități 
sociale 

- Spiritul de echipă și echitate în efortul de grup, comportare principială 
- Abilități psihopedagogice și de comunicare facilă cu studenții/cursanții 
- Intuirea priorităților, respectarea adevărului și oferirea feed back –ului adecvat 

Competențe 
și aptitudini 
organizatorice 

- Leadership, coordonare eficientă a efortului colectiv în raport cu obiectivele 
- Spirit organizatoric, cu disiparea efortului echilibrat, pe proiecte multiple 
- Capacitate de muncă sub presiunea timpului și a factorilor perturbatori diverși 

Competențe 
și aptitudini 
tehnice 

- Abilități referitoare la determinarea corecțiilor și intuirea rezultatelor 
- Preocupări privind evaluarea eficienței și a performanței  
- Intuirea aspectelor esențiale și limitărilor (afectărilor) proceselor diverse. 

Competențe 
și aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

- Buna stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, PowerPoint și Excell), 
necesare tehnoredactării lucrărilor proprii și prezentărilor la conferințe științifice 
- Utilizarea bazelor de date, Internetului și sistemelor clasificate 

Competențe 
și aptitudini 
aplicative 

- Expertiză în domenii de top (parașutism, cercetare strategică, antiterorism, FOS) și 
specializare în arii restrictive (trageri, alpinism, arte marțiale, supraviețuire) 
-  Experiență în conflicte asimetrice și confruntări hibride, în contextul Coliției  
multinaționale (deținut funcții de șef de divizie, actualmente este veteran de război) 

Permis de 
conducere 

Categoria B/1995 

Informații 
suplimentare 

- publicații: 8 cărți ca autor unic și 15 cărți în colaborare (coautor și colectiv) 
- membru (începând cu anul 2013) în colegiul de redacție al Revistei Studii de 
Securitate Internă a MAI 
- starea civilă – căsătorit, 1 copil 
Persoane de contact sau referințe care pot fi asigurate la cerere: 
   - Academician Victor VOICU, Academia Română, victor.voicu@yahoo.com 
   - Prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN, UNAp „Carol I”, b51me@yahoo.com 
   - CS 1, George Florea TOBĂ, CSCBAS“Acad. David Davidescu” al Academiei 
Române, tobageorgeflorea@yahoo.com 
   - Prof.univ.dr. Mihai FLOROIU, Universitatea “Dunarea de Jos” Galați, 
mihai.floroiu@gmail.com  
Cursuri, exerciții și conferințe internaționale și naționale 
   - participarea la 25 conferințe internaționale, în țară și afară, pe problele acuale ale 
securității internaționale 
    - participarea la organizarea a 6 exerciții majore multinaționale, în domeniile FOS 
și antiterorist, pregătirea, conferințele de organizare și desfășurarea în teren 
    - organizarea a 5 exerciții naționale strategice în domeniile cercetării și antiterorist 
Medalii internaționale (The Non-Article 5 NATO Medal) ca șef Divizie: 
  - Advisory and Mentoring  Security Division Chief din cadrul NATO Training 
Mission – Iraq (NTM-I), Bagdad (Irak), 2010 
   - Liaison and Mentoring Division Chief and ISAF SOF LNO in ISAF HQ, Kabul 
(Afganistan), 2012 
 

            

            Actualizat la 24.09.2019                                                                                       
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