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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GRĂDINARU BOGDĂNEL CONSTANTIN 

Adresă(e) Mun. Suceava, jud. Suceava, România  

Telefon(oane) 0748782532   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) bogdanelgradinaru@usm.ro, bogdanelgradinaru@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 07.03.1979 
  

Sex masculin 
  

  
  

Experienţa profesională Inginer sistem 
  

Perioada Oct. 2020 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Laborant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea funcționalității, monitorizarea, dezvoltarea și implementarea soluțiilor IT pe rețeaua cu 
sisteme de calcul sub sistemul de operare Windows utilizate în procesul didactic, instalarea și 
configurarea mediilor de dezvoltare utilizate în procesul didactic 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică, str. Universității 13, 720229, 
Suceava, România, http://www.usv.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 
  

  

Perioada Dec. 2002 – Oct. 2020 angajat al Societății S.C. GEOSIT  S.A. Suceava  
 

Funcţia sau postul ocupat Inginer sistem 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil proces de introducere a cadastrului imobiliar edilitar conform SR EN ISO 9001:2001 
Întocmire documentație de specialitate pentru cadastru energetic 
Întocmire și monitorizare documentații de expropriere 
Întocmire și monitorizare documentații fond forestier 
Responsabil proiect Program Național de Cadastru și Carte Funciară 
Măsurători topografice cu aparatură GPS 
Calcul măsurători cu program Toposys 
Instalare și întreținere soft de specialitate 
Utilizare platformă Eterra 
Utilizarea programelor de specialitate Mapsys, Autocad 
Menținere și actualizare arhivă electronică 
Menținerea relatiilor cu clienții și cu partenerii 
Întocmire și actualizare portofoliu clienți firmă 
Responsabil proces de selectare și monitorizare a deșeurilor 

Numele şi adresa angajatorului Str. Grigore Ureche nr.19, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Topografie, cadastru 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 1997-2002  
 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Calculatoare și Automatizare; Operarea cu fundamente ştiinţifice, ingineresti şi ale informaticii, 
Soluţionarea problemelor folosind  instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor, Utilizarea 
eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată 
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 
 

 
Perioada 

 
1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică și calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial nr. 2 , localitatea Roman, județ Neamț 

 
Perioada 

 
19.10.2017 

Calificarea / diploma obţinută Certficat ECDL CAD – permis european de conducere a computerului CAD 
 

 

 

                          Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză și Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba Franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Responsabilitate, spirit de echipă, motivare, flexibilitate,spirit creativ, abilități excelente de comunicare, 
capacitate foarte bună de adaptare la situații noi 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Bună cunoaștere a echipamentului de specialitate 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Aplicatii Office cunoscute si utilizate: - Word, Excel, PowerPoint, Acces, OutlookOneNote, Writer, Calc 
Instalare, configurare si depanare echipamente IT  
Alte aplicatii cunoscute si utilizate: - Adobe, TeamWiewer, FineReader, Nero, Acronis, Autocad șamd 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Preocupare pentru artă și comunicare 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: sport, călătorii 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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