BOGDAN IONEL RODEANU
EXPERIENȚĂ POLITICĂ
21/12/2016 – Prezent
Deputat în Parlamentul României
EMAIL
rodeanu.bogdan@gmail.com
DATA/ LOCUL DE NAȘTERE

18.07.1980
Galați

01/09/2017 – Prezent
Vicelider al Grupului Parlamentar USR din cadrul Camerei Deputaților
01/04/2017 – Prezent
Președinte al Filialei Județene USR Galați

PERMIS DE CONDUCERE

Categoria B

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională -Vicepreședinte
SOCIAL MEDIA

www.BogdanRodeanu.ro
facebook.com/bogdanrodeanu.ro/
Instagram.com/bogdanrodeanu.ro/

Abilități

Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României
și Parlamentul Republicii Moldova – Președinte
Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru
verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea
unor partide politice și în activitatea unor lideri ai acestor partide - Membru
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei
Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului al anului 2019 Membru

Procesarea informației

STUDII DE SPECIALITATE
Comunicare

Creare conținut

“Promovarea stabilității în sud: Perspective de partajare, Abordarea
provocărilor și oportunităților comune”
- Seventh Edition of the Senior Executive Regional Conference
Colegiul de Apărare al NATO de la Roma

Securitate

Rezolvarea de probleme

“Migrația internațională și securitatea globală”
Centrul European pentru Studii de Securitate - George C. Marshall
“Politici de securitate”
Centrul European pentru Studii de Securitate - George C. Marshall.

LIMBI STRĂINE
ENGLEZĂ

SPECIALIZĂRI DOBÂNDITE
Specialist în Achiziții
Consilier Orientare Privind Cariera
Formator
Manager Inovare

EDUCAȚIE
01/10/2010 – 01/06/2012
Strategii și Politici Manageriale
Diplomă de Master
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” Galați
01/10/2007 – 01/07/2010
Licență Economist
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” Galați
01/10/1999 – 01/07/2004
Telecomunicații
Facultatea de Inginerie Electrică şi Știința Calculatoarelor din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” Galați

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
01/01/2013 – 01/12/2016
Director Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studențești - Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galați
Asigurarea managementului operațional și financiar al campusurilor studențești,
implementarea de planuri de dezvoltare și extindere a obiectivelor și
activităților specifice comunității de studenți din cadrul Universității.
Coordonarea activităților și inițiativelor derulate în cadrul Biroului de Orientare
și Consiliere în Carieră și a Compartimentului de Proiecte Studențești.
01/09/2012 – 01/01/2013
Consilier Biroul de Orientare și Consiliere în Carieră/ Administrator
Financiar - Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Galați (România)
Implementarea și susținerea de servicii pentru studenți în ceea ce
privește: Informarea, Consilierea, Orientarea și Medierea pe Piața

Muncii.
Consiliere Ocupațională.
Resurse de Voluntariat.
Training-uri de formare.
01/04/2011 – 01/03/2013
Manager Proiect „Piața Muncii de la A la Z” - Centrul de Dezvoltare
SMART
Responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectului
și atingerii rezultatelor planificate în proiect.
Supravegherea desfășurării zilnice a proiectului și managementul
echipei proiectului.
Participarea la diferite ședințe si la toate evenimentele proiectului, asigurând
pregătirea adecvată a acestora.
Responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizaţional și
conceptual.
Asigurarea unui circuit informațional adecvat, discuții și feedback
dintre diferiți actori. Întocmirea planurilor detaliate de lucru trimestriale
și a monitorizării.
Respectarea implementării acestora.
Asigurarea executării la timp a activităților.
Organizarea și coordonarea achiziționării de bunuri și servicii în
cadrul proiectului.
Ghidarea consultanților și contractanților, supravegherea desfășurării

activităților conform planului de lucru negociat.
Facilitarea cooperării dintre și între consultanții/experții pe termen scurt
și partenerii proiectului.
Responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizaţional și
conceptual.
Asigurarea unui circuit informațional adecvat, discuții și feedback
dintre diferiți actori. Întocmirea planurilor detaliate de lucru trimestriale
și a monitorizării.
Respectarea implementării acestora.
Asigurarea executării la timp a activităților.
Organizarea și coordonarea achiziționării de bunuri și servicii în
cadrul proiectului.
Ghidarea consultanților și contractanților, supravegherea
desfășurării activităților conform planului de lucru negociat.
Facilitarea cooperării dintre și între consultanții/experții pe termen scurt
și partenerii proiectului.
01/06/2011 – 01/09/2012
Consultant în cadrul proiectului „Rural Activ” - Centrul de Dezvoltare SMART
Oferirea către persoanele din grupul țintă care vor să inițieze o afacere nouă în mediul
rural, asistență și consiliere pentru:
Alegerea formei de înființare.
Alegerea obiectului de activitate, completarea corectă a cererii de înregistrare și a
formularelor tipizate.
Oferirea de informații persoanelor din grupul țintă interesate despre sursele de
finanțare rambursabile.
Oferirea de informații legate de oportunitățile de finanțare nerambursabile ale
afacerilor nonagricole din mediul rural.
Oferirea de asistență și consiliere privind: alegerea programului de
finanțare nerambursabilă adecvat.
Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate specifice programelor de investiții în
cadrul programelor de finanțare.
01/10/2009 – 01/04/2011
Responsabil Zonal Societatea Națională de Radiocomunicații – RADIOCOM
Reprezentare interese RADIOCOM în județele: Galați, Brăila și Tulcea.
Co-inițiere și implementare proiect dezvoltare în zona Deltei Dunării.
Implementare strategie comercială și adaptare politică de marketing la specificul local.
Urmărire și implementare extindere proiect Wimax în zona celor 3 județe.
Adaptare și implementare politică comercială pentru atingerea pragurilor de
rentabilitate și extindere arie de influență.
01/03/2007 – 01/08/2009
Manager Zonal - RTC BeProffice
Managementul clienților, menținerea și dezvoltarea relațiilor cu
clienții, identificarea de noi clienți și atragerea acestora din zona S-E
Moldova, respectiv Galați, Brăila, Vrancea, Vaslui și Buzău.
Realizarea planului de vânzări, a target-ului și a celui de încasări.
Supervizarea livrărilor către clienți.
Implementarea campaniilor de promovare și vânzare a
produselor caracteristice diverselor perioade ale anului.
Raportări săptămânale și lunare.
Studiul concurenței

01/02/2006 – 30/11/2006
Şef Departament Dezvoltare Uxem Heg – Divizia Apollo
Crearea unei structuri funcţionale care să permită efectuarea de activităţi
comerciale.
Coordonarea creării unui manual de identitate vizuală a noii ramuri de business:
siglă, logo, antet.
Identificarea şi amenajarea unui show-room dublat de un sediu operaţional.
Coordonarea realizării identităţii vizuale a acestuia.
Coordonarea aprovizionării depozitului şi a show-room-ului.
Coordonarea creării cataloagelor de prezentare şi a diferitelor mijloace de
promovare.
Coordonarea echipei de vânzări din cadrul show-room-ului.
Gestionarea logisticii necesare desfăşurării activităţilor, preponderent a celor de
aprovizionare şi distributie.
Management, logistică, infrastuctură, resurse umane.
01/06/2004 – 31/01/2006
Șef Departament Dezvoltare Uxem Heg – Divizia VOXNET
– telecomunicații
Realizarea unui prototip de magazin specializat în servicii de telefonie
mobile, sub-dealer Connex, ce poate fi dezvoltat ulterior ca magazin
tip franciză
Realizarea primelor magazine de telefonie mobilă incluse într-un magazin
BILLA, în orașele Galați și Brăila (4 locații). Prototipul creat se plia pe
normele de funcționare și estetice impuse de acest supermarket și
îndeplinea normele de securitate impuse unui astfel de magazin.
Proiectul inițial a întrunit toate aprobările impuse de top managementul
BILLA România și a fost replicat și în cele 3 locații rămase libere în
orașele Galați și Brăila.
Administrarea funcțională a rețelei de magazine, punând accentul pe
diminuarea costurilor operaționale și eficientizarea procedurilor în cadrul
acestora.
01/10/2004 – prezent
Membru Senior Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Consultant activități curente ale organizației
Trainer Managementul Organizației, a Voluntarilor și Proiectelor.
Consilier politic privind interesul organizației în raport cu poziția sa la
nivel național și local.
Inițiator cursuri instruire pentru voluntari.
01/01/2000 – 01/10/2004
Vicepreședinte Liga Studenţilor din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Coordonarea de proiecte locale, naţionale şi europene.
Coordonator al activităţii curente a organizaţiei, al voluntarilor şi a resurselor de
care dispunea organizaţia.
Organizarea de evenimente pe plan local şi national.
Reprezentarea oficială a imaginii organizaţiei.
Conceperea şi realizarea primului ziar studenţesc gălăţean „Facultativ”
Implementarea şi managementul Centrului de Informare pentru Tineret
„EUROPA” .Coordonarea şi implementarea proiectului „Europa la liceu”,
în Galaţi, finanţat de Delegaţia Comisiei Europene în România.

