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INFORMAŢII PERSONALE Lucian-Dragoș BOGDAN  
 

  

Str. Lucian Blaga, nr. 16, Alba Iulia, 510149, jud. Alba 

 Scrieţi numărul de telefon     0731338547        

lucianbogdan@yahoo.com 

www.luciandragosbogdan.ro  

Sexul M | Data naşterii 16/07/1975 | Naţionalitatea română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Scrieţi datele (de la - până la)  2018 - prezent  
SC Bogdan Art Boutique SRL Alba Iulia 

▪ Administrator 
Producție și comercializare produse handmade 
 

 2009 - prezent  
Asociația pentru Consiliere și Asistență Specializată – A.C.A.S.  Alba Iulia 

▪ Coordonator și educator specializat în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii „Gepetto” 
Servicii sociale 

 
 2011 - 2019  

IF Bogdan Lucian Dragoș „Rin’Art”  Alba Iulia 

▪ Administrator 
Comercializare flori 

 
 2015 - 2016  

Gazeta SF 

▪ Redactor 

 
 2014 - 2015  

Ficțiuni.ro 

▪ Redactor 

 
 2000 - 2009  

SC Gecom SRL Alba Iulia 

▪ Director marketing și vânzări 
IT 

 
 2000 - 2006  

Informația de Alba 

▪ Caricaturist 

 
 1999 - 2000  

SC Magic Soft Group SRL Alba Iulia 

▪ Analist programator 
IT 

 
 1998 - 1999  

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

▪ Analist programator în cadrul Centrului de informatică 
Învățământ 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 
 

 

 

 

 

Scrieţi datele (de la - până la)  2016 – diplomă educator specializat 
2009 – diplomă tehnician maseur 
1998 – diplomă analist programator 
1997 – diplomă de licență în management 
1993 – diplomă de bacalaureat, profil real  

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1  B2  A2  B2  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Franceză B1  C1  B1  B1  B1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de director de marketing și de 
vânzări 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ în prezent, sunt responsabil de o echipă de 8 persoane 

▪ administrez firma proprie 

▪ am fost implicat în organizarea de proiecte 

▪ am experiență de lucru cu administrarea actelor 

▪ am experiență de lucru cu întocmirea actelor necesare proiectelor (am contribuit la realizarea 
documentației necesare licențierii centrului pe care-l coordonez) 

▪ coordonez realizarea de volume colective de ficțiune 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Independent  Independent  Experimentat Elementar  Elementar  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.  

▪ Bune cunoștințe Word 

▪ Bune cunoștințe Excell 

Alte competenţe  ▪ Scriitor de ficțiune, cu peste 20 de cărți scrise singur sau în colaborare, cu apariții în reviste și 
antologii din țară și din străinătate, coordonator de volume colective 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi 

B 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

