
 PISTOL, BOGDAN -  ALEXANDRU 
  

Curriculum vitae 
  
INFORMAŢII PERSONALE 
  
Nume PISTOL, BOGDAN - ALEXANDRU 
Adresă Calea lui Traian 147, bl.D2, sc.C, ap.7, Râmnicu 

Vâlcea, România 
Telefon 0730 010 010 
Fax 0250 733 331 
E-mail pistol_bogdan@yahoo.com 
Naţionalitate Română 
Data naşterii 4 iulie 1979 
  
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
*Perioada (de la  -  până la) 
 

2007-prezent 

*Numele şi adresa angajatorului 
 

SC OLTCHIM SA 

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Industria petrochimică 

*Funcţia sau postul ocupat 
 

administrator 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

*Perioada septembrie 2005-prezent 
Numele şi adresa angajatorului SC HIDROSERV SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Service şi mentenanţă la unităţile de producere 
a energiei hidroelectrice 

*Funcţia sau postul ocupat 
 

administrator 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

*Perioada (de la  -  până la) 
 

Ianuarie 2007-prezent 

*Numele şi adresa angajatorului 
 

SC GOVORA COM SRL 

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Comercializare materiale de construcţie 

*Funcţia sau postul ocupat 
 

Director comercial 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

*Perioada (de la  -  până la) 
 

Septembrie 2006-2007 

*Numele şi adresa angajatorului 
 

SC VARTEX GRUP SRL 

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

*Funcţia sau postul ocupat 
 

Director dezvoltare şi strategii  

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

*Perioada (de la  -  până la) 
 

Februarie 2002-august 2006 



*Numele şi adresa angajatorului 
 

SC VARTEX GRUP SRL 

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

*Funcţia sau postul ocupat 
 

Administrator director general 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

*Perioada (de la  -  până la) 
 

Ianuarie 2005-octombrie 2006 

*Numele şi adresa angajatorului 
 

SC GOVORA COM SRL 

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

*Funcţia sau postul ocupat 
 

Consultant economic 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
*Perioada (de la – până la) 
 

2008 

*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului din Timişoara 

*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Management- dezvoltarea durabilă a satului 
românesc 

*Tipul calificării/diploma obţinută 
 

doctorand 

*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 

 

*Perioada (de la – până la) 
 

2002-2006 

*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 
 

Academia de Studii Economice, Facultatea de 
Management 

*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

management 

*Tipul calificării/diploma obţinută 
 

Economist diplomat, specializarea 
managementul firmei 

APTİTUDİNİ Şİ COMPETENŢE 
 PERSONALE 

 

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu 
sunt recunoscute neapărat printr-un certificat 
sau o diplomă 
 

Premiu special Arthur Andersen pentru “Analiza 
economică şi financiară a firmei” 

Limba maternă română 
Limbi străine cunoscute 
*abilitatea de a citi 
*abilitatea de a scrie 
*abilitatea de a vorbi 
 

Engleză- citit, scris, vorbit- excelent 
Italiană- citit, scris, vorbit- excelent 
Franceză- citit, scris, vorbit- bine 
Germană- citit, scris, vorbit- satisfăcător 

  
  



Aptitudini şi competenţe artistice 
Muzică, desen, pictură, literatură etc.  
 

 

Aptitudini şi competenţe sociale
  
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane,  
într-un mediu multicultural, ocupaţi 
o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate în care 
munca de echipă este esenţială. 
(de exemplu cultură, sport, etc.) 

 
 
2005-prezent preşedintele Comisiei de Cenzori 
a Asociaţiei Judeţene de Fotbal 
2006- 2008 preşedintele Asociaţiei Patronale a 
Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii 
 

Aptitudini şi competenţe tehnice   
(utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc) 
 

Cunoştinţe operare PC-  

Permis de conducere 
 
 

Categoria B 
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