
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume 

Adresă 

Telefon 

E-mail 

Naţionalitate 

Data naşterii 

Sex 

Silică Dragoș-Bogdan 

Hudum 11, județul Botoșani 

0745.266.646 

silicadragos@yahoo.com 

română 

09.08.1978 

masculin 

  

  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

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

 
noiembrie – decembrie 2012 
Coordonator echipe teren 
Structurarea și organizarea activităților pe zile strict determinate, coordonarea și sprijinirea oamenilor 
din teren, sintetizarea și valorificarea informațiilor adunate. 
 
Campanie electorală 
 
2010 – 2012 
Agent  
Intermediere, ridicare-livrare pachete si documente cu regim special 
Workland LTD Norvegia 
Transport cu regim special 
 
2003 – 2004 
DJ radio, asistent promovare 
Animator, realizator programe radio 
SC Radio Deea SRL Onești – punct de lucru Botoșani 
Mass-media 
 
2002 – 2004 
Administrator 
Coordonatorul activității unei echipe de 12 persoane în cadrul unui atelier de creație vestimentară 
SC New-Look SRL Botoșani 
Creație vestimentară, producție, desfacere 
 
2000 – 2002 
Coordonator activitate 
Coordonator activitate de creație și producție 
SC Proactiv SRL Botoșani 
Publicitate 
 
1997 – 2001 
Conducător auto 
Transport marfă și persoane 
SC Silconstruct SRL Botoșani 
Construcții 



                         Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                    Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                            / furnizorului de formare 
 
                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                            / furnizorului de formare 
 
                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                            / furnizorului de formare 
 
                                                    Perioada  
                    Calificarea / diploma obţinută 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                            / furnizorului de formare 
 

 

2013 – prezent 

Psihoterapeut de familie și cuplu – studii în curs 

ICSCC Iasi 

 
 
  noiembrie – decembrie 2012 
  Competențe antreprenoriale 
  Total Consulting SRL  
 
   
  octombrie 2011 – aprilie 2012 
  Competențe lingvistice – limba norvegiană  
  Alfa Skolen   
 
   
  2007 – 2010 
  Licențiat în psihologie 
  Universitatea Petre Andrei Iași 
 
 
  2003 – 2007 
  Licențiat în drept 
  Universitatea Petre Andrei Iași 
 
 
  1993 – 1997 
  Diplomă de bacalaureat 
  Liceul A.T. Laurian Botoșani 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba norvegiană 
 

 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

  Abilități situaționale de abstractizare și de codare a mesajului  
  Abilități de ajustare a discursului în funcție de receptor, formate și dezvoltate atât prin cursuri                            
  de specialitate cât și în situații concrete – contacte directe cu oameni provenind din medii, culturi și    
  pături sociale diferite, reprezentanți ai companiilor (de la  multinaționale până la persoane fizice  
  autorizate), angajati sau electori din urban și rural deopotrivă. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  FRAS 
  Arbitru în competiții de automobilism sportiv, organizator în cadrul Raliului Iașului - edițiile 2009, 2012 
  Copilot Raliul Zăpezii - Covasna 2013 
 
  PROIECT: SC NEW LOOK SRL  
  Fondator, ideolog 
  Coordonatorul activităţii unei echipe de 12 persoane în cadrul unui atelier de creaţie vestimentară  
  Organizator şi coordonator prezentare creaţii  
  Gestionare buget 
  Desfacere  
   
  SC RADIO DEEA SRL ONEŞTI - punct de lucru Botoşani 
  Coorganizator "PIONNEER DJ CONTEST" Botoşani - ediţia 2004 
 
   
 
  

  Nivel mediu: sistem de operare WINDOWS; Microsoft Office, SPSS 

  Nivel avansat: programe audio - video (Sound Forge,  JazlerXp, Power Director) 

  Concepție și producție spoturi audio-video 

  Practicant arte marţiale din 1994, locul III - Cupa României 1997, campion naţional în 1999, 2000 

  cat. B din 1996, cat. A din 2011 

  Stagiul militar efectuat în perioada octombrie 1998 - octombrie 1999 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe şi aptitudini artistice 
               
              Alte competenţe şi aptitudini 

 
Permis de conducere 

 
Informaţii suplimentare 

 

 


