
 
Curriculum Vitae 

 

 

Informații personale:  

  

Nume/Prenume Ștefan Bogdan Gabriel 

Adresa București 

E-mail bogdan.gabriel.stefan@drd.unibuc.ro 

Data nașterii 08.02.1988 

  

Experiență profesională:  

  

  

1. Consiliul Național al Elevilor  

Perioada 2006-2007 

Funcția sau postul ocupat vicepreședinte al Consiliului Județean al Elevilor Dolj 

Principalele activități și 

responsabilități 

Am reprezentat județul Dolj în forurile decizionale 

superioare precum Consiliul Național al Elevilor de pe lângă 

Ministerul Educației și Cercetării. Am  asigurat un mediu 

propice dezvoltării personale și profesionale a tinerilor prin 

susținerea acțiunilor menite să îi informeze, conștientizeze, 

motiveze și responsabilizeze 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Educației și Cercetări București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Non-profit 

  

2.Asociația Română a Tinerilor 

cu Inițiativă (ARTI) 

 

Perioada 2003-2005 

Funcția sau postul ocupat 2003-2004 director al Departamentului de Marketing 

2004-2005 director al Departamentului de Cultură 

Principalele activități și 

responsabilități 

Am fost susținător al politicilor locale pentru tineret 

(referitoare la cultură, asistență socială, sport și educație) 

care au fost adoptate în Craiova de către Consiliul Local 

Municipal prin hot. nr. 272/30.09.2003. 



Numele și adresa angajatorului Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă, str. Traian 

Demetrescu, nr. 3 , Craiova 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Non-profit 

  

3. Consiliul Local al Copiilor 

Craiova 

 

Perioada 1999-2006 

Funcția sau postul ocupat 1999-2000 președinte al Comisiei de Cultură 

2001-2006 membru în cadrul echipei de coordonare al CL 

Principalele activități și 

responsabilități 

Am desfășurat  activități de promovare a valorilor 

democrației participative în rândul tinerei generații, sub 

egida Consiliului Local Municipal Craiova, fiind parte 

integrantă a proiectului PAL-TIN (Participarea TINerilor la 

Administrația Publică Locală) 

Numele și adresa angajatorului Consiliul Local al Copiilor Craiova de pe lângă Primăria 

Craiova 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Non-profit 

  

Educație și formare:  

  

Perioada 2017 - prezent 

Calificarea /diploma obținută - 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie 

Nivelul în calificarea națională 

sau internațională 

Învățământ superior, activitate de cercetare și dezvoltare 

  

Perioada 2012 - 2014 

Calificarea /diploma obținută  

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timișoara / Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic (nivel I și II) 

Nivelul în calificarea națională 

sau internațională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 2011 - 2013 

Calificarea /diploma obținută Master, specializarea Studii de Dezvoltare Internațională 



Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timișoara / Facultatea de Științe 

Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

Nivelul în calificarea națională 

sau internațională 

Învățământ superior, activitate de cercetare și dezvoltare 

  

Perioada 2008 - 2011 

Calificarea /diploma obținută Licență, specializarea Psihologie-Informații 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din 

București 

Nivelul în calificarea națională 

sau internațională 

Învățământ superior, activitate de cercetare și dezvoltare 

  

Perioada 2007 - 2010 

Calificarea /diploma obținută Licență, specializarea Științe Politice 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timișoara 

Nivelul în calificarea națională 

sau internațională 

Învățământ superior, activitate de cercetare și dezvoltare 

  

Aptitudini și competențe 

personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 

conversație 

Discurs 

Oral 

 

C1 C1 B2 B2 B2 
 

Autoevaluare 

Engleză 

  

Competențe și abilități sociale Spirit de echipă, adaptabilitate și flexibilitate, bune abilități 

de comunicare. 

Competențe și aptitudini de 

utilizare a calculatorului  

pachetul Microsoft Office, C++ 

  

Permis de conducere Da 

 

  22.06.2022                                                                                                                Ștefan Bogdan 


