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Curriculum vitae  
Europass  

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume   DAVID BOGDAN-ANGELIN  

Adresă(e) Str. Carpati, nr.93, Bl.A1, Ap. 10, Campulung-Arges 

Telefon(oane)  Mobil: 0724378829 

Fax(uri)  

E-mail(uri) bogdan.david@hidroelectrica.ro 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Data naşterii 16.07.1978 

Sex M 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

 
Experienţa profesională 

 

 

Perioada 11.02.2020 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea și coordonarea întregii activități, 
aplicarea strategiilor şi politicile de gospodărire a apelor la nivelul administrației bazinale de apă, 
coordonarea tuturor activităţilor tehnice, economice şi manageriale ale Administraţiei Bazinale de Apă 
Argeş-Vedea şi subunităţilor sale, punea în aplicare a hotărârilor A.N. “Apele Române”  
 

  

Perioada 04.11. 2017- 10.02.2020 

Funcţia sau postul ocupat Inginer la Serviciul Tehnic si Suport Productie 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Participare la efectuarea probelor pentru preluarea in exploatare a echipamentelor si instalatiilor si la 
recepția lucrărilor de mentenanță, intocmire regulamente de exploatare pentru UHE Campulung, 
realizarea rapoartelor privind analiza valorii lucrarilor de mentenanta executate in cadrul Hidroelectrica 
S.A.  

Numele şi adresa angajatorului S.H. Curtea de Arges, Bd. Basarabilor, nr. 82-84, Curtea de Arges, Jud. Arges 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea de energie electrica si furnizarea serviciilor de sistem 

  

Perioada Iulie 2016 – noiembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat   Inginer la Serviciul Suport Productie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la efectuarea probelor pentru preluarea in exploatare a echipamentelor si instalatiilor si la 
recepția lucrărilor de mentenanță, intocmire regulamente de exploatare pentru UHE Campulung, 
avizari documentatii tehnice si furnizare raspunsuri la solicitari externe. 

Numele şi adresa angajatorului S.H. Curtea de Arges, Bd. Basarabilor, nr. 82-84, Curtea de Arges, Jud. Arges 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea de energie electrica si furnizarea serviciilor de sistem 

  

Perioada  martie 2015 – Iulie 2016  

Funcţia sau postul ocupat Viceprimar/Primar 

Str. Carpati, nr.93, Bl.A1, Ap. 10, Campulung

bogdan.david@hidroelectrica.ro
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Activităţi şi responsabilităţi principale Administratie Publica 

Numele şi adresa angajatorului PRIMARIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, str. Negru Voda, nr. 127 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie Publica 

  
Perioada iulie 2014 – februarie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Inginer exploatare Sectia Dambovita - Campulung 

Activităţi şi responsabilităţi principale - asigurarea nivelului tehnic corespunzător desfăşurării activităţii de producere şi furnizare a energiei 
electrice; 
-   asigurarea respectării obligaţiilor, drepturilor şi cerinţelor în conformitate cu ANRE; 
- prospectarea pieţei pentru depistarea clienţilor sau consumatorilor de energie electrică; 

Numele şi adresa angajatorului S.H. Curtea de Arges, Bd. Basarabilor, nr. 82-84, Curtea de Arges, Jud. Arges 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea de energie electrica si furnizarea serviciilor de sistem 
  

Perioada iulie 2012 – iulie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Director Uzina / Inginer sef UH Campulung   

Activităţi şi responsabilităţi principale -  coordonarea, îndrumarea şi controlul  activităţii uzinei; 
- identificarea şi implementarea de instrumente eficace şi eficienţe de atragere a capitalului privat 
pentru proiecte de privatizare; 
- supervizează utilizarea eficientă a resurselor uzinei; 
- asigurarea recepţiei  lucrărilor de mentenanţă; 
- asigurarea managementului uzinei; 
- asigurarea procesului tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale; 
-urmărirea activităţii de exploatare, dezvoltare-retehnologizare şi mentenanţă a uzinei. 

Numele şi adresa angajatorului S.H. Curtea de Arges, Bd. Basarabilor, nr. 82-84, Curtea de Arges, Jud. Arges 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea de energie electrica si furnizarea serviciilor de sistem 

  

Perioada octombrie 2005-  iulie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Furnizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale - asigurarea nivelului tehnic corespunzător desfăşurării activităţii de producere şi furnizare a energiei 
electrice; 
-   asigurarea respectării obligaţiilor, drepturilor şi cerinţelor în conformitate cu ANRE; 
- prospectarea pieţei pentru depistarea clienţilor sau consumatorilor de energie electrică; 
- întocmirea documentaţiei şi urmărirea respectării obligaţiilor, drepturilor şi cerinţelor rezultate din 
calitatea de furnizor de energie electrică pentru contactele încheiate; 
- coordonarea activităţii de relaţii cu clienţii şi soluţionarea operativă a solicitărilor sau sesizărilor; 
- supravegherea activităţilor echipelor de service pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor de 
furnizare. 

Numele şi adresa angajatorului S.H. Curtea de Arges, Bd. Basarabilor, nr. 82-84, Curtea de Arges, Jud. Arges 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea de energie electrica si furnizarea serviciilor de sistem 

  

Perioada ianuarie 2004 - octombrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat ASISTENT MANAGER   

Activităţi şi responsabilităţi principale - relaţia cu furnizorii, la cererea directorului, prezentare de diferite oferte pentru înlocuirea diverşilor 
furnizori; 
- relaţia cu clienţii finali; 
- supervizarea lucrărilor tehnice pentru diversele proiecte. 

Numele şi adresa angajatorului S.C ALTIPO BUCUREŞTI SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Teme proiectare 
  

Perioada ianuarie 2004 - ianuarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat LECTOR 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - analiza nevoilor de training la clienţi; 
- pregătirea materialelor şi a suporturilor de curs; 
-  design, prezentare şi structura programului de training; 
- livrarea programului de training la client; 
- evaluarea programului de training livrat / sesiune de feedback. 

Numele şi adresa angajatorului INSTITUTUL DE PROIECTĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI BUCUREŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Intocmire si predare cursuri IT 

Perioada februarie 2002 - decembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat : INGINER PROIECTANT 

Activităţi şi responsabilităţi principale - crearea unei proceduri de verificare atât finală cât şi pe etape ale procesului de proiectare, precum 
şi de evidenţă a reviziilor desenelor în Autocad datorate diverselor cauze apărute în atelier. 

Numele şi adresa angajatorului SC CENTRU DE EXPERIMENTĂRI ŞI STUDII PENTRU AUTOTURISME DIN ROMÂNIA S.A. 
CÂMPULUNG 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare auto 

  

 

Educatie si formare 
 

 

Perioada  1996-2001 

Calificarea/ Diploma obtinuta  Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite  

 Electronică Aplicată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitatea de Stat din Piteşti / Facultatea de Electronică şi Electrotehnică 

  

Perioada  2006- 2008 

Calificarea/ Diploma obtinuta   Masterand 

Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite  

  Contabilitate armonizată şi managementul afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Universitatea Spiru Haret 

  

Perioada  2003 -  2005 

Calificarea/ Diploma obtinuta  Informatician 

Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

 Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitatea de Stat din Piteşti / Facultatea de Matematică - Informatică 

  

Perioada  2004 - 2005 

Calificarea/ Diploma obtinuta   Lector informatică 

Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

Software de operare şi aplicaţie / Webdesign şi reţele de calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  S.C. IPA S.A. Bucureşti 

  

Perioada   2016 

Calificarea/ Diploma obtinuta   ECDL Profile Certificate 

Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

- Computer Essentials;  -  Word Processing; 
- Online Essentials;  -  Spreadsheets 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 ECDL 
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Perioada  18.07.2016 – 05.08.2016 

Calificarea/ Diploma obtinuta  Inspector / Referent Resurse Umane 

Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

Inspector / Referent Resurse Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  OPPIM 

Perioada  17.04.2015 – 27.04.2015 

Calificarea/ Diploma obtinuta   Manager Proiect 

Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

  Manager Proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

   C.C.F.P.  SMART 

  

Aptitudini si competente 
 personale 

 

Competenţe şi abilităţi sociale -leadership;  
- abilitatea de analiza şi sinteză, capacitate de implementare, capacitate de planificare şi de a 
acţiona strategic; 
- capacitate de previziune, dobândită şi ca urmare a vastei experienţe profesionale şi demonstrată 
într-o serie de decizii care privesc atât activitatea profesională cât şi cea personală. 
 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice  - spirit organizatoric şi capacitate de adaptare: organizarea în situaţii de criză apărute în activitatea 
profesională –intervenţii operative 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- Foarte bune. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Nu. 
 

Permis de conducere Categoria B 

 


