
EXPERIEN A PROFESIONAL

LUCIAN GABRIEL
BOGD NEL 

Data na terii: 16/08/1983 

Cet enie: român  

Gen: Masculin 

CONTACT 

Str. Cremenea, nr. 2, bl. 2, sc.
B, ap. 8 
600162 Bac u, România 

bogdanel_lucian@yahoo.com 

(+40) 741520695 

06/01/2022 – ÎN CURS 

Principalele activit i i responsabilit i: 

asigurarea legalit ii actelor administrative; 
coordonarea institu iilor deconcentrate i a agen iilor
guvernamentale cu reprezentare local  în vederea realiz rii
obiectivelor cuprinse în programul de guvernare;
gestionarea situa iilor de urgen  în calitate de pre edinte al
CJSU.

10/2019 – 05/01/2022 – Bac u, România 

Principalele activit i i responsabilit i:

 Coordonarea activit ii cabinetului europarlamentarului Drago
Benea, a comunic rii publice a europarlamentarului, precum i
elaborarea strategiilor politice i de comunicare în rela ie cu
documentele aprobate la nivelul Parlamentului European
(regulamente, rapoarte, rezolu ii etc).

Abilit i i atribu ii speci ce:

Plani care strategic  politic , organizarea comunic rii on-line i
o -line, consiliere politic  pe cele 3 planuri de activitate:
europarlamentar, vicepre edinte regional PSD, respectiv
pre edinte PSD Bac u.

10/2017 – 09/2019 – Bac u, România 

Principalele activit i i responsabilit i:

Coordonarea elabor rii Strategiei de Dezvoltare Local  (SDL) a
zonei urbane marginalizate Izvoare – Letea (22.000 locuitori).
SDL a fost declarat  eligibil  în decembrie 2017, ind clasat  la
nivel na ional pe locul 8 din 31 de strategii de dezvoltare local
depuse la Autoritatea de Management (AM) a Programului
Opera ional Capital Uman 2014 – 2020. 
Coordonarea elabor rii ghidurilor speci ce i a implement rii
interven iilor i proiectelor din cadrul SDL, con inând obiective
de investi ii ce însumeaz  7 milioane euro din care: 4,5 milioane
euro interven ii prin Programul Opera ional Regional 2014 –
2020 (AXA 9), respectiv 2,5 milioane euro interven ii prin
Programul Opera ional Capital Uman 2014 – 2020 (AXA 5). 

Abilit i i atribu ii speci ce:

În in area GAL prin stabilirea de parteneriate i cooptarea în
asociere a stake-holderilor din comunitatea b c uan  (institu ii
publice, organiza ii non-guvernamentale, asocia ii i
reprezentan i ai mediului de afaceri local)
Men inrea leg turii cu ministerul de resort i conducerile AM
POCU, AM POR

Prefect al Jude ului Bac u 
Guvernul României, Institu ia Prefectului - Jude ul Bac u 

 
 

 

Parlament European - Asistent local cabinet
europarlamentar 

 

 

Pre edintele Grupului de Ac iune Local  (GAL) „Inovare
i Dezvoltare Durabil ” Bac u 

 

 

 

 



 În in area, ca membru fondator, a Federa iei Na ionale a GAL-
urilor, structur  asociativ  devenit  principalul partener de
dialog al ministerului cu privire la implementarea POCU
Comunicarea cu presa local  i na ional  pe linia proiectelor
dezvoltate în cadrul GAL, vizând zona urban  marginalizat
amintit . 

11/2017 – 09/2019 – Bac u, România 

Principalele activit i i responsabilit i: 

Coordonarea elabor rii Strategiei Integrate de Dezvoltare
Urban  (2014 – 2020) a Municipiului Bac u, precum i a Planului
de Mobilitate Urban  Durabil  (PMUD), în contextul
implement rii AXEI 4 „Dezvoltare Urban  Durabil ” din cadrul
POR 2014 – 2020. 
Corelarea celor dou  documente strategice în direc ia
identi c rii de proiecte de mobilitate urban  durabil  prin
mijloace non-poluante. 
Coordonarea activit ilor de selectare i prioritizare a elor de
proiecte de dezvoltare urban  durabil  din cadrul SIDU i
PMUD, în vederea preg tirii aplica iilor i cererilor de nan are. 
Coordonarea elabor rii studiilor de fezabilitate i a aplica iilor
de nan are pe proiectele selectate i prioritizate de Autoritatea
Urban . S-au depus prin sistemul electronic MySMIS proiecte
totalizând cereri de nan are nerambursabil  de aproximativ 60
milioane euro. 
Monitorizarea implement rii proiectelor, în acord cu dispozi iile
trasate la în in area Autorit ii Urbane a Municipiului Bac u. 

06/2016 – 09/2019 – Bac u, România 

Principalele activit i i responsabilit i:

coordonarea activit ii serviciului cabinet primar; 
coordonarea activit ii de comunicare public  a primarului; 
elaborarea de strategii de plani care politic ; 
gestionarea implement rii proiectelor cu nan are din fonduri
europene cuprinse în SIDU i PMUD.

01/2013 – 05/2016 

Principalele activit i i responsabilit i:

Politica editorial  i de con inut pentru portalul de tiri Bac u.N
ET (www.bacau.net), respectiv a blogului personal (www.lucian
bogdanel.ro).Realizarea de materiale jurnalistice pentru
portalul de tiri Bac u.NET constând în investiga ii de pres ,
dezv luiri precum i editoriale & analize politice.

 

 

Coordonatorul Autorit ii Urbane a Municipiului Bac u

 

 

 

 

 

Consilier cabinet primar 
Prim ria municipiului Bac u 

 
 
 
 

Senior editor 
Jurnalism freelance online Bac u.NET, blog personal
(www.lucianbogdanel.ro) 

 



EDUCA IE I FORMARE PROFESIONAL

Tipul activit ii sau sectorul de activitate:

Mass-media

06/2009 – 09/2012 – Bac u, România 

Principalele activit i i responsabilit i:

Gestionarea uxului informa ional c tre toate mijloacele media
din trust (radio, TV, ziar); gestionarea rela iilor cu ter e entit i
(partide politice, institu ii publice, autorit i ale statului);
activitate jurnalistic  propriu-zis  (realizarea de analize politice
i economice de interes local/ regional, investiga ii i anchete cu

privire la mediul politico-administrativ local; realizarea de
emisiuni TV).

Tipul activit ii sau sectorul de activitate:

Mass-media

03/2008 – 05/2009 – Bac u, România 

Principalele activit i i responsabilit i:

Gestionarea domeniilor politic i administra ie, respectiv
realizarea de articole pornind de la informa ii circumscrise
acestora

Tipul activit ii sau sectorul de activitate:

Jurnalism

09/2006 – 03/2008 

Principalele activit i i responsabilit i:

Gestionarea domeniilor politic i administra ie, respectiv
realizarea de articole pornind de la informa ii circumscrise
acestora.

Tipul activit ii sau sectorul de activitate:

Jurnalism

 

Director editorial 
Trustul Media De teptarea 

 

 

Redactor ef adjunct 
Cotidianul Observator de Bac u 

 

 

Redactor ef adjunct 
Cotidianul Monitorul de Bac u 

 

 

2013 – 2015 

2005 – 2008 

Domeniul (domeniile) de studiu
Istorie universal  antic  i contemporan  

Master în rela ii, institu ii i organiza ii interna ionale 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i – Facultatea de
Istorie 

Diplom  de licen  în Istorie 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i 

 



COMPETEN E LINGVISTICE 
LIMB (I) MATERN (E):  român  

ALT  LIMB  (ALTE LIMBI):  

englez  
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scris

B1

Conversa ie
B2

Scris
B1

francez  

Compre
hensiune

oral
C1

Citit
C1

Exprimare
scris

B2

Conversa ie
B2

Scris
B2

italian  

Compre
hensiune

oral
B2

Citit
B2

Exprimare
scris

A2

Conversa ie
A2

Scris
A2

COMPETEN E DIGITALE 
Microsoft O ce ( Word, Excel, Power Point) /  Adobe Photoshop 

COMPETEN E ORGANIZATORICE 

COMPETEN E DE COMUNICARE I INTERPERSONALE 

Istoria românilor 
Istoria ideilor politice 

2005 – 2008 

1998 – 2002 

Domeniul (domeniile) de studiu
Istorie 

 
 

Licen iat în Istorie 
Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bac u – Facultatea de
Litere 

Diplom  de bacalaureat 
Colegiul Na ional „Vasile Alecsandri”, Bac u 

 

Organizarea resursei umane în vederea e cientiz rii muncii în echip ,
cu sarcini cuanti cabile i obiective m surabile, pe baza unor criterii de
performan  clar trasate. Organizarea uxului informa ional speci c
domeniului administra iei publice locale, atât intra, cât i inter
institu ional. 

Competen e i aptitudini organizatorice 

Capacitatea de a socializa cu u urin  i de a stabili rela ii cu persoane
din diverse categorii sociale; capacitatea de a in uen a factorii de
decizie cu care interac ionez.

Competen e i abilit i sociale 



ALTE COMPETEN E 

Utilizarea echipamentelor speci ce muncii de jurnalist (camere foto &
video etc).

Fotogra a

Competen e i aptitudini tehnice 

Competen e i aptitudini artistice 


