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Bogdan FLEACĂ 

 
  București, Romania  
0744 364  

  bogdan fleaca 
Dată naștere  08/1970 | Naționalitatea Română 

 
  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

 

Oct 2020 - prezent Conferențiar -  Universitatea Politehnica din București 

- Activități didactice de predare cursuri și susținere laboratoare și seminarii 

- Activități de cercetare științifică și publicare 

- Activități de îndrumare și conducere a lucrărilor de diplomă și dizertație 

Feb 2016 - Oct 2020  
 
 

 

Șef Lucrări -  Universitatea Politehnica din București 

FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor  

- Din 2019 responsabil al programului de studii universitare de master "Calitatea produselor și 
serviciilor industriale", Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor. 

- Activități de cercetare științifică și publicare a rezultatelor cercetării în 9 articole în reviste 
științifice de circulație  internațională, peste 30 de comunicări și publicații în volumele unor 
manifestări științifice internaționale, 2 suporturi de curs/îndrumare și 2 cărți/manuale pentru uzul 
studenților.  

- Activități de îndrumare și conducere a lucrărilor de diplomă și a dizertațiilor, coordonarea de 
lucrări pentru participarea la sesiunile de comunicări științifice studențești, participare în comisii 
de îndrumare a activităților doctoranzilor, membru în comisii de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice, membru în comisii de susținere a examenului de diplomă și de disertație, 
implicare în proiecte de cercetare – dezvoltare - inovare, activități de mentorat pentru studenți 
pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și digitale, participare cu studenții  la competiții 
naționale pentru dezvoltarea de noi afaceri.  

2013 – 2016 
 
 

 

 
 

 

 

2009 – 2013 

 

Asistent - Universitatea Politehnica din București  

FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor   

- Activități didactice de predare laboratoare și seminarii cu studenții la disciplinele: Comunicare 
şi negociere în afaceri, Conducerea echipelor, Tehnici de prezentare, Leadership, Marketing. 
- Activități de cercetare științifică privind managementul proceselor de afaceri pentru asigurarea 
competitivității organizației industriale. 

Manager ”Trade Marketing” -  Johnson & Johnson Romania "Consumer" 

- Dezvoltarea şi gestionarea divizei "Trade Marketing" prin: supervizarea activităților de 
marketing și vânzări în lanțurile de farmacii, mercantizarea gamelor de produse ale brandului 
"Johnson & Johnson". 

- Dezvoltarea și implementarea  promoțiilor comerciale pentru produsele dermato – cosmetice; 
realizarea previziunilor anuale de vânzări, monitorizarea comenzilor la furnizori, menținerea și 
dezvoltarea de relații cu clienții; formarea, antrenarea și dezvoltarea unei echipe cu 10 agenți de 
promovare în teritoriu a produselor dermato - cosmetice "RoC".  

2001 – 2009 Manager Comercial – Divizia Farmacii - L`Oreal Romania 

- Managementul activității comerciale prin îndrumarea şi gestionarea reprezentanților diviziilor 
din teritoriu. 
- Proiectarea, organizarea şi monitorizarea campaniei de lansare în teritoriu a produselor  
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EDUCAŢIE ȘI 
FORMARE 

 

Aprilie 2016 Certificat Atestare Competente Profesionale – Domeniul Inginerie şi Management 

Universitatea Politehnica București – Centrul de Perfecționare/ Formare "Poliform", 

Program Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională ” Management Organizațional” 
– 30 ECTS. 

Oct  2015 
 

Doctor – Domeniul Inginerie Industrială  

Universitatea Politehnica din București  
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor 

1997 - 1999 Studii postuniversitare 
Universitatea Politehnica din București  
Școala de Studii Academice Postuniversitare de Management – SAM 
Specializarea: Managementul Firmelor Mici și Mijlocii 

1992 - 1997 
 
 
 

 

Inginer în profilul Inginerie Economică 
Universitatea Politehnica din București  
Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST)    
Specializarea: Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producție 

EXPERENTA IN  
DOMENIU 

 

 

ALTE 
COMPETENȚE 

- Capacitate de exprimare  orală/ scrisă caracterizată prin claritate şi coerență.  
- Capacitate de analiză şi sinteză.  
- Abordare structurată în îndeplinirea sarcinilor.  
- Înțelegere şi asimilarea  conceptelor abstracte – dezvoltate prin participări la cursuri de 
instruire şi prin conlucrarea  în echipe la diferite proiecte. 
 

Limbi străine 
cunoscute Înțelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral  

Engleză B2 C1 B2 B2 C1 

 
A1/A2:Utilizator elementar; B1/B2:Utilizator independent; C1/C2: Utilizator experimentat 
 

ALTE CURSURI 
DE FORMARE 

 
 

Februarie 2013 Curs ″Manager proiect″, cod COR 241919 
- EUROTRAINING SOLUTION, furnizor autorizat de C.N.F.P.A. pentru programe de 
instruire a adulţilor, www.e-trainings.ro  

 

Noiembrie 2012 Participare Workshop BPM – soft SIMPLE 
- AVANTERA, companie de consultanţă în Management şi soluţii IT pentru business, 
www.avantera.ro 
- ″Management performant în organizaţia agilă″ - paradigma organizației agile: 
Business Process Management  

 
 

 

Octombrie 2009 Curs ″Project Management – complete Guide 
- ARCADIA Consulting, www.arcadia.ro 
furnizor de training autorizat de PMI (Project Management Institute) 

INFORMAȚII 
SUPLIMENTARE  

 

 

http://www.e-trainings.ro/
http://www.avantera.ro/
http://www.arcadia.ro/


Curriculum Vitae                                                                                                   Bogdan FLEACĂ 
 

© European Union, 2002-2021 | http://europass.cedefop.europa.eu  
Page 3 / 3 
 

Afilieri - Membru din 2019 al Societății Academice de Management din România (SAMRO), 
https://tinyurl.com/yburak3r 
- Membru al Asociației Managerilor și Inginerilor Economiști din Romania,  
www.amier.org  
- Membru  al  "UIKTEN - Association for Information, Communications, Technology, 
Education  and Science", Serbia , din 2016. 

Premii  
 

- Premii naționale pentru implicare și merite deosebite în dezvoltarea 
antreprenorialului, participări la competiții naționale cu studenții Facultății de - 
Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor. 
- Premierea rezultatelor cercetării științifice în cadrul  P1 – Dezvoltarea sistemului 
național de C-D de către UEFISCDI, cod premiere: PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-
24255. 

 

https://tinyurl.com/yburak3r
http://www.amier.org/

