
 

 

 

CURRICULUM VITAE                                              

 

 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE 

     

Nume BOGDAN V. GHEORGHE-DĂNUȚ 
Naționalitate Română 
E-mail   bogdan.danut@yahoo.com  
Data naşterii  21 iulie 1968 
Stare civilă Căsătorit; 1copil 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
 

   
 

Perioada   Din decembrie 2012 până în prezent 
 

Numele şi adresa angajatorului  Parlamentul României - Camera Deputaților 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate parlamentară 

  
 

Funcţia sau postul ocupat  Deputat în Parlamentul României 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Secretar al Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic (2016-prezent)  
Membru în Comitetul Director al Grupului Român al 
Uniunii Interparlamentare (martie 2017 – prezent)  
Membru al Comisiei de Agricultură, Silvicultură și 
Protecția Mediului (2013-2016) 
Membru al Comisiei Economice (2012-2013) 

Perioada iunie 1996 - decembrie 2012
Numele şi adresa angajatorului  Primăria Comunei Drăgănești; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație  publică locală; 
Funcţia sau postul ocupat  Primar al Comunei Drăgănești; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Conducerea serviciilor publice locale; 

Coordonarea activității economice și administrative a 
comunei. 

Perioada    decembrie 1993 - iunie 1996
Numele şi adresa angajatorului  DGAA Bihor;  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Centrul Agricol Budureasa;
Funcţia sau postul ocupat  Inspector de specialitate, gradulIII, gradația1;
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activitate conform fișei postului. 
Perioada  februarie 1993 -  iunie 1993
Numele şi adresa angajatorului DGAA Bihor;  



 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Centrul Agricol Pocola; 
Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate, gradulIII, gradația1;
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate conform fișei postului. 
 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 

 

Perioada   2007-2008
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Universitatea  ”Vasile Goldiș”, Arad, 
Facultatea de Științe Juridice; 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Drept administrativ și statutul funcționarului public; 
Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de Master  
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  

Studii de Master  

Perioada   1987 - 1992
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

 Universitatea de Științe Agricole Cluj-Napoca 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Zootehnie 
 

Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de Studii  
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  

Studii de specializare 

Perioada   1982  - 1986
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Liceul Industrial Beuiș 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Real 
Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de Bacalaureat 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  

Studii liceale 

 
Perioada  
 

 
mai - decembrie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” 
Colegiul Național de Apărare; 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  În domeniul Securității și apărării naționale; 
Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de atestare a competențelor profesionale; 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  

Program postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională. 



 

 
Perioada  decembrie - 2008 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Asociația Comunelor din Romînia; 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Administrație publică locală; 
Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de participare; 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  

Program de perfecționare în domeniul administrație 
publice locale cu tema ”Actele autorităților 
administrației publice locale”. 

Perioada  decembrie - 2007 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Centrul Regional de formare continuă pentru 
Administrația Publică Locală Timișoara; 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Administrație publică locală; 
Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de participare; 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  

Program de perfecționare în domeniul administrație 
publice locale cu tema ”Elaborarea și managementul 
proiectelor”. 

Perioada  aprilie - 1997 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Centru de pregătire Cluj-Napoca; 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Protecție civilă; 
Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă; 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  

Program de pregătire în domeniul protecției civile. 

 
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE 
PERSONALE 
 

 

Limba maternă Română 
Limbi străine cunoscute Limba Franceză  
 
ACTIVITATE POLITICĂ 
 

 
 

Membru PSD din anul 1994 
 

Funcții deținute în partid Președinte PSD Organizația Drăgănești(1996-2012) 
Președinte PSD Organizația Beiuș(2013-prezent) 
Vicepreședinte PSD Bihor(2010-2014) 
Președinte al Ligii Aleșilor Locali PSD Bihor(2008-
2012) 



 

 
 
 

Competenţe şi abilități sociale  Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, 
comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi 
informații 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership, capacitatea de a coordona oameni și a 
gestiona proiecte şi bugete în timpul activităţilor 
profesionale, spirit organizatoric 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe în operare PC pentru: Word, Excel, 
Power Point. 

 
Permis de conducere Categoria B ,C 

 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
 

 

DISTINCTII ”Primar de 4 stele”, ”Primar de 5 stele”, oferite de 
A.Co.R.Ș; 
Diplomă de Apreciere (Episcopia Ortodoxă a 
Oradiei); mai 2016; 
Diplomă de Apreciere (Episcopia Ortodoxă a 
Oradiei); aprilie  2014; 
 

Alte activități Membru Mirean al Adunării Eparhiale a Episcopiei 
Ortodoxe Române a Oradiei; (2000-prezent) 
 Membru Mirean al Adunarii  Naționale Bisericească 
(2014- prezent)    
 

 


