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.Informaţii personale
Nume / Prenume MUŞAT BOGDAN

Adresă(e)
Telefon(oane)

Fax(uri)
E-mail(uri) bobo_musat@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) română
09.10.1979



Experienţa profesională

Perioada
Functia sau postul

ocupat
Activitati si

responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

17.08.2020- 17.12.2020

Director General Interimar

- asigurarea conducerii operative a societății;

- reprezentarea societatatii în raport cu terţii şi în justiţie;

- organizarea activitatii societății comerciale pentru funcţionarea corespunzătoare și

eficientă; implementarea programului de investiţii stabilit de Consiliul de

Administraţie şi aprobat de AGA cu privire la obiectivele şi termenele stabilite;

- selectarea, angajarea, promovarea și concedierea personalul salariat și stabilirea

drepturilor si obligaţiilor acestuia, în condiţiile legii.

- negocierea contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de

administraţie, a contractului colectiv de muncă naţional și a contractului colectiv de

muncă pe ramură și încheie contractele individuale de muncă;

- conceperea și aplicarea strategiilor și politicilor de funcţionare și dezvoltare a

societății,

- asigurarea și controlul realizarrii hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, a

deciziilor Consiliului de administraţie și ale dispoziţiilor proprii.

Compania Judeteana Apa Serv S.A, Piatra Neamt judetul Neamt
Str. Lt. Draghescu nr. 20

Furnizare servicii de apa potabila si de canalizare

Locul de muncă
Experienţa profesională

Perioada
Functia sau postul

ocupat
Activitati si

responsabilitati

Principale

Numele si adresa
angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

01.03.2020 – 15.08.2020
Consilier juridic
Coordonarea echipelor de lucru din cadrul companiei in vederea asigurarii -
suportului legislativ si tehnic pentru clientii in activitatile desfasurate , consultanta
si asistenta de specialitate in atragerea de fonduri nerambursabile , consultanta si
asistenta in domeniul achizitiilor publice, mangment contractual etc.

Tehnic Consult Plus SRL Savinesti
Consultanta si mangment in afaceri

Locul de muncă Consilier juridic



Experienţa profesională

Perioada
Functia sau postul

ocupat
Activitati si

responsabilitati

Principale

Numele si adresa
angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

28.11.2015- 01.03.2020
Consilier juridic
Resurse umane,negocierea conditiilor contractuale cu partenerii de afaceri,

asistenta juridica , asistenta in domeniul achizitiilor publice , reprezentarea firmei in
fata instantelor de judecata a institutiilor publice, a partenerilor de afaceri , manager
contract , urmarirea si coordonare activitatilor in cadrul proiectelor de finantare
ngerambursabila la nivelul unitati , etc
AQUA PARC SRL
Constructii drumuri si poduri , constructii civile , industriale , constructii sisteme

alimentare cu apa si sisteme de canalizare si apa pluviala

Experienţa profesională

Perioada
Functia sau postul

ocupat
Activitati si

responsabilitati

principale

17.07.2012 – 15.05.2015
Consilier juridic
Resurse umane , coordonare puncte de lucru obtnerea tuturor autorizatiilor

necesare pentru
Fuctionare etc.

Numele si adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau
sectorul de

activitate

HAGI GOLD SRL
Activitati de schimb valutar ,activitati de creditare , transfer de bani

Perioada 01.03.2007 -30.06.2012
Funcţia sau postul ocupat Expert Achizitii Publice
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Şef departament achiziţii publice, coordonator proiecte de investiţii, membru din
partea primarului al consiliului de administraţie al Şcolii Cindeşti, membru al
Comisiei de Evaluare a dosarelor pe Fond Funciar , coordonator al echipei de
implementare a contractelor cu finantare europeana ( Contract de finantare
PHARE – Managmentul integrat al deseurilor , Contract de finantare FEADR
masura 322d – Modernizare drumuri comunale ) , verificarea din punct de vedere
legal al docoumentelor , reprezentarea institutiei in relatiile cu terti , etc

Numele şi adresa angajatorului Primăria Cindeşti, judeţul Neamţ
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Experienţa profesională

Perioada 01.07.2004 – 01.05.2006
Funcţia sau postul ocupat Programator analist
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Administrator reţea de calculatoare

Numele şi adresa angajatorului S.C O.K SERVICE S.R.L Turnu Măgurele
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Experienţa profesională

Perioada 16.10.2006 – 01.03.2007
Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Recuperare debite,negociere contracte ,contactare clienti noi pentru colaborare

Numele şi adresa angajatorului S.C IOANIDE S.R.L Piatra Neamţ



Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Indusstria de prelucrare a lemnului

Educaţie şi formare

Perioada 09.07.2008-30.07.2008
Calificarea / diploma obţinută Expert Achiziţii Publice Cod C.O.R 241940

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Legislaţia Achiziţiilor Publice / Comunicare interpersonală ,Perfecţionarea
pregătirii profesionale,Utilizarea calculatorului, Coordonarea muncii in
echipă ,Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire, Elaborarea documentelor
de specialitate, Analizarea legislaţiei aplicabile specifice, Planificarea achiziţiilor
publice ,Derularea procedurilor de atribuire, Finalizarea procedurilor de atribuire

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Camera de Comerţ si Industrie a Judeţului Neamţ

Educaţie şi formare
Perioada 24.01.2008-10.03.2008

Calificarea / diploma obţinută Manager Proiect cod C.O.R 241919
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Management de Proiect si scriere cereri de finanţare pe diverse programe de
finanţare / Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale
proiectului ,Conducerea implementării proiectului, Orientarea muncii in echipa şi
indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaţionale,asigurarea resurselor
operaţionale pentru proiect, Estimarea resurselor ,identificarea surselor si
elaborarea programelor pentru proiecte, Precizarea cerinţelor proiectului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

S.C FED CONSULT S.R.L Piatra Neamţ

Educaţie şi formare
Perioada Octombrie 1999 – septembrie 2003

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat in Ştiinţe Juridice
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Drept Civil, Drept Penal, Drept Comercial, Drept Procesual Penal , Drept
Internaţional

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „George Bariţiu” din Brasov

Nivelul în clasificarea
naţională sau

internaţională

Invăţamînt superior

Educaţie şi formare
Perioada Septembrie 1994 – iunie 1998

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Informatică /Atestat Programator Analist

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul Teoretic Unirea Turnu Magurele ,Judeţul Teleorman

Nivelul în clasificarea
naţională sau

internaţională

Invaţămînt liceal



Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza,spaniola
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleza B2 X B2 X B2 X B2 x B2 X
Limba spaniola B2 x B2 x B2 x B2 X B2 x

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienta buna a managementului de proiect sau al echipei ,bun organizator
spirit de echipa,

capacitatea de a lua decizii ,sociabil ,comunicativ ,integrare rapida in colectiv
nou

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),

Permis(e) de conducere Da,categoria B

Informaţii suplimentare - Furnizate la cerere

Anexe

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

