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Telefon(oane)

Tel Fix: -

Tel Mobil:

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de munca pentru care se
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Curriculum vitae al

Română
20/06/1990
Masculin
Poziția de asistent universitar, Facultatea de Management, Academia de Studii Economice
București

Bugheanu Alexandru-Mihai

Experiență profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

27.07.2011-Prezent
Manager General;
Asigurarea managementului firmei: stabilirea obiectivelor generale ale firmei, coordonarea
departamentelor organizației, controlul și supervizarea activităților;
SC Condor Prodserv S.R.L. Adresa: Comuna Vărbilău, Sat Vărbilău, Nr. 108, Jud. Prahova,
România;
Cod CAEN 4711-Comerț.

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

19.11.2012-Prezent
Co-Fondator www.auto-testdrive.ro.
Redactor știri și recenzii auto.
Redactare știri și teste din domeniul auto.
Auto-TestDrive
Site on-line - servicii media.

Perioada

16.02.2015 - 08.06.2015
22.02.2016 - 10.06.2016
20.02.2017 - 10.06.2017

Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

Curriculum vitae al

19.02.2018 - 08.06.2018
Cadru didactic asociat- Modelare Economică
Ocupația face parte din grupa 2310 – Profesori universitari, lectori, asistenți și asimilați acestora.
Ei concep și modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii,
supraveghează studiul individual și susțin prelegeri, participă la luarea deciziilor privind
organizarea învățământului universitar și a activităților anexe.
Preparatorul efectuează seminarii, laboratoare sau lucrări practice. El are misiunea de a asista pe
titularii cursurilor în toate activitățile de predare, aplicarea cunoștințelor și evaluare. Are de
asemenea în obiectul său de activitate executarea unor cercetări știintifice de calitate și aducerea
rezultatelor ei în comunitatea științifică, prin publicații sau comunicări.
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Management
Educație

Bugheanu Alexandru-Mihai

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea
internaţională

naţională

sau

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea
internaţională

naţională

sau

1 octombrie 2014- noiembrie 2017
Doctor în Management
Management Urban
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Management, Master Management
ISCED 5

1 Octombrie 2012 – Iunie 2014
Specialist în management
Previziune managerială; Reproiectare Managerială; Informatică; Managementul bazat pe
Cunoștințe; Gestiunea Portofoliului de Afaceri; Managementul Bugetelor.
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Management, Master Management
ISCED 5

Perioada 1 octombrie 2014-5 iulie 2016
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I și nivelul II, ce
acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învătâmântul preșcolar, primar, gimnazial, liceal
și universitar.
Disciplinele principale studiate / Psihologia Educației; Pedagogie I; Pedagogie II; Didactica Specialității; Managementul clasei de
competenţe profesionale dobândite elevi; Instruire asistată pe calculator, Managementul Organizațiilor Școlare, Psihologia
adolescenților, tinerilor și adulților, Comunicare Educațională.
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice București, Nivelul I de Pregătire Psihopedagogică. Curs
învăţământ postuniversitar.
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

ISCED 5
1 Octombrie 2009 – Iulie 2012
Licențiat în științe economice

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Management, Marketing, Microeconomie, Macroeconomie, Bazele contabilității, Drept
comercial, Limbi Străine

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Management, Management
Economic.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 5

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Septembrie 2005 – august 2009
Absolvent
Matematică, Informatică, Fizică, Limbi Străine

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza”, Ploiești; Filiera Teoretică; Profil Real;
Specializarea Matematică-Informatică; Intensiv Informatică.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Liceu

Aptitudini şi competenţe
personale
Curriculum vitae al

Bugheanu Alexandru-Mihai

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)
Limba engleză
Limba franceză

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

(C1)

Utilizator
avansat

(C1)

Utilizator
avansat

(C1)

Utilizator
avansat

(B2)

Utilizator
independent

(B1)

Utilizator
independent

(B2)

Utilizator
independent

(A1)

Utilizator
elementar

(A1)

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă

(C1) Utilizator avansat
(A1)

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale -

-

Competențe științifice și psihopedagogice;
Abilități de vorbire în public și susținere prezentări;
Toleranță și capacitatea de adaptare la un mediu intercultural (competențe obținute în urma
participării la evenimente internaționale și naționale: schimburi de tineri, traininguri,
seminarii etc);
Competențe de relaționare (obținute atât în urmă schimburilor de experiență cu tineri de alte
naționalități, cât și în susținerea de seminarii didactice).

Competenţe şi aptitudini organizatorice -

Aptitudini de natură managerială;
Administrarea eficientă a resurselor (competență obținută în urma realizării și managerierii
bugetelor anuale pentru locul de muncă);
Managementul timpului (dezvoltat în timpul participării la diferite concursuri ce au implicat
termene limită stricte);
Respectarea termenelor limită, a specificațiilor și a standardelor de calitate (dobândite în
cadrul proiectelor academice și a trainingurilor);

Competenţe şi aptitudini de - Experiență în lucrul cu pachetul Microsof Office (Word, Excel, Powerpoint).
utilizare a calculatorului Experiență în utilizarea programelor de modelare și simulare economică (WINQSB, QM for Windows)
Permis de conducere Alte competenţe şi aptitudini -

Curriculum vitae al

Categoria B, dobândit în anul 2008.
Capacitate de adaptare la nou și flexibilitate;
Perseverență și capacitatea de a găsi alternative;
Orientarea către rezolvarea de probleme și creativitate;
Hobby-uri: alpinism, automobilism, fitness, călătorii.

Bugheanu Alexandru-Mihai

Informaţii suplimentare Premii


Locul III/Mențiune obținut la Olimpiada Națională a Studenților Economiști –
Secțiunea Management organizată de Asociațita Facultăților de Economie din
România și Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, ediția 30-31 Mai 2014.
 Premiul I obținut la Zilele Cercetării Științifice Studențești organizate de Universitatea
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, ediția 2-4 Mai 2014.
 Mențiunea I obținută la Sesiunea Științifică Studențească - Ciclul Masterat organizată
de Academia de Studii Economice din București, ediția 11 Aprilie 2014.
 Premiu special obținut în finala concursului internațional Citizen Act (proiecte de
responsabilitate socială corporatistă), organizat de Groupe Societe Generale, ParisFranța Ediția a IV-a 2011.
 Locul 2 proiect Benking: „Propunere Produs Financiar-Bancar”. Organizator:
Asociația Studenților Economiști din România în parteneriat cu BRD Groupe Societe
Generale, 20/03/2011-18/04/2011.
 Locul 2 obținut la Sesiunea de Comunicări Științifice Internațională, secțiunea
Finanțe-Bănci, organizată de Universitatea Valahia din Târgoviște.
Formare și training-uri
- participarea la evenimente de formare (de la nivel local la internațional) în domenii ca:
 Ediția a IV-a a „Programului de Excelență în Politică”, organizat de Fundația Konrad
Adenauer România, desfășurat pe parcursul anilor 2017-2018.
 „International School of Young Politicians-ISYP”, organizat de AGAT împreună cu
sprijinul Azerbaijan Youth Foundation under the president of Azerbaijan Republic,
Ediția 2-8 Iulie 2013, Azerbaijan;
 „Youth in health: Promoting healthiness among young generations”, organizat de
Associatione TDM 2000 și Programul Youth in Action, Ediția 14-20 Mai 2013,
Ucraina;
 ,,Implicare, inovare, învățare - Frontierele cunoașterii”, modulul ,,Comunicare și
Relații publice”, proiect organizat de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret;
 Proiectul ,,Fii conștient, NU dependent!” (AEPADO): Ediția a III-a 2010 (Școala de
vară ,,Fii conștient, NU dependent!”);
 Schimb intercultural și armonizarea traditiilor Proiect "Youngsters of Europe"(Act
Plus) Bursa-Turcia;
 Proiectul Oratorica, Ediția martie-aprilie 2011 organizat de ASCIG sub egida ANOSR
Romania;
 Participarea în finala concursului internațional Citizen Act (proiecte de
responsabilitate socială corporatistă), organizat de Groupe Societe Generale, ParisFranța Ediția a IV-a 2011.
Certificări:
 Certificat de absolvire ”Oracle Academy Database Programming” acordat de Oracle
Academy
 Atestat de competențe profesionale: competențe de operare pe calculator și competențe
de nivel mediu de programare acordat de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.
 Certificat de absolvire al programului de specializare ,,Implicare, inovare, învățare Frontierele cunoașterii”, modulul ,,Comunicare și Relații publice”, seria F nr. de
înmatriculare 0307582 emis de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

Anexe Documente care să justifice cele menționate sunt disponibile la cerere.

Curriculum vitae al
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