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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CÎMPAN Bogdan-Ioan 

Adresă(e) Bragadiru, Ilfov 

Telefon(oane) Fix: Mobil: (040-72) 3 140 385 

Fax(uri)  

E-mail(uri) bogdancimpan@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 12.03.1982 

  

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Siguranţă şi apărare naţională 

  

Experienţa profesională  

Perioada  01.04.2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Cadru militar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Atribuţii conforme cu fişa postului  

Numele şi adresa angajatorului  Unitate Militară 
 Bucureşti 
 Tel:                            Fax:  
 E-mail:  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Siguranţă şi apărare naţională 

  

Perioada 01.03.2006-31.03.2007 

Funcţia sau postul ocupat  Şef compartiment 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Atribuţii conforme cu fişa postului  

Numele şi adresa angajatorului  U.M., jud. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Siguranţă şi apărare naţională 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Master 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Securitate şi apărare naţională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Facultatea de Comandă şi 
Stat Major, specializarea „Securitate şi apărare naţională” 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

  

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Logistică, management, marketing, asigurări 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti – Facultatea de Marketing şi Afaceri 
Economice Internaţionale, specializarea „Managementul şi marketingul 
operaţiunilor logistice” 

 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

  

Perioada 2001- 2005 

Calificarea / diploma obţinută Ofiţer licenţiat în Ştiinţe militare, specializarea „Managementul 
organizaţiilor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Marketing, Economie, Ştiinţe militare, Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu -  specializarea Logistică  

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

314203 

  

Perioada 1997 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Ştiinţe militare, matematică, informatică. fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, o foarte bună capacitate de comunicare, rezistent la efort fizic şi 
psihic îndelungat 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric dezvoltat, atenţie dezvoltată la detalii, experienţă bună în lucrul 
în echipă 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună capacitate de control al lucrărilor efectuate 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Foarte bună cunoaştere a utilizării pachetului Office, operare date, Microsoft Photo 
Editor,  

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Pasionat de editarea fotografiilor pe calculator. volei 

  

Alte competenţe şi aptitudini Foarte bună capacitate de organizare de evenimente 

  

Permis(e) de conducere Categoria BE + CE 

  

Informaţii suplimentare Căsătorit, doi copii 
Referinţele pot fi furnizate la cerere. 

  

Anexe  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

