
 

 

Curriculum vitae 
 

Informații personale  

Prenume și nume Bogdan GHEORGHIU 

E-mail cabparlamentar.bogdangheorghiu@gmail.com 

bogdan.gheorghiu@cdep.ro 

Naţionalitate Română 
 

Experiența 
profesională 

 

4 Noiembrie 2019 - 
prezent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 - prezent 
 
 
 
 
 
 

2012 - 2016 
 

Ministrul Culturii 
În calitatea deținută am întreprins o serie de acțiuni/măsuri, corelate cu 
Programul de guvernare PNL, precum: 

 preluarea în administrarea Ministerului Culturii a Vilei Florica și înființarea 
Muzeului Național Brătianu; 

 reglementarea Muzeului Ororilor Comunismului din România; 
 deschiderea către public a Muzeului Național Constantin Brâncuși; 
 demararea proiectului Muzeului Național al Revoluției din Timișoara; 
 acceptarea donației conacului Vârnav-Liteanu, din Liteni (Suceava), în 

vederea transformării acestuia în centru de pregătire pentru restauratori; 
 monitorizarea gestionării programului RO-CULTURA, finanțat prin 

granturile SEE; 
 intensificarea întâlnirilor de lucru cu instituțiile de cultură din subordine și 

cu reprezentanții sectoarelor cultural-creative; 
 elaborarea unui Plan de acțiuni pe tema reluării procedurii de înscriere a 

Roșiei Montane în Patrimoniul UNESCO; 
 implementarea programului de finanțare Acces Online;  
 organizarea Zilei Culturii Naționale (15 Ianuarie 2020) și a Zilei Naționale 

Constantin Brâncuși (19 februarie 2020); 
 semnarea contractelor de finanțare aferente proiectelor dedicate 

muzeelor în cadrul apelului privind susținerea expozițiilor inovative cu 
bunuri culturale mobile restaurate. 

 
Deputat PNL (Circumscripția electorală nr. 35 Suceava) 

 Ianuarie 2016 - înscrierea în Partidul Național Liberal; 
 2016 – obținerea primului mandat de membru al Camerei Deputaților – 

membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; 
 2020 – obținerea celui de-al doilea mandat de membru al Camerei 

Deputaților. 
 
Președinte al „Asociației Televiziunilor Locale și Regionale” 
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2014 
2007 - 2014 

 
2005 - 2006 

 
2004 - 2006 

 
2002 - 2003 

 
 
 
 
 

2001 - 2003 
 
 

2000 - 2007 
 

IUN - SEP 2000 
 

1999 
 

 
 
 

Educație și formare 
 
 
 

Retragerea din televiziune 
Realizator, director de programe, manager și proprietar al Bucovina TV 
 
Manager al postului TV Rădăuți 
 
Manager al postului Radio Gold Rădăuți 
 
Înființarea unei firme de producție pentru realizarea unor programe de 
televiziune 

 obiectivul principal al firmei a constat în realizarea unor programe TV axate 
pe zona Moldovei, pentru diferite televiziuni naționale/regionale 
(Tele7ABC și Litoral TV) 

 
Inspector de specialitate în cadrul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu 
Cultural Național Suceava; 
 
Realizator emisiuni în cadrul postului Radio AS Suceava; 
 
Realizator de emisiuni la postul TV Tele7ABC 
 
Înființarea Teatrului Dramatic „Bucovina” 
 

Proiect propriu, inițiat după absolvirea Facultății de Arte din cadrul 
Universității Ecologice din București 
 

Universitatea Ecologică din București 
 Facultatea de Arte 
 Specializarea universitară Actorie 

Licență susținută la Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie 
muzicală şi Teatru, Specializarea universitară Actorie, din cadrul Universității 
de Arte „George Enescu” din Iași 
 

 
Competențe personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

Engleză B1 B1 B1 B1 B1 
  

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine 

Competențe și abilități 

sociale 

 

Abilitățile sociale au fost conturate și concretizate prin intermediul 

proiectelor de echipă la care am participat încă de la începutul carierei 

profesionale. În acest sens, precizez că Facultatea de Actorie a reprezentat 

principala punte de formare a unor competențe comunicaționale 

puternice. 

Înființarea Teatrului Dramatic „Bucovina” a dezvoltat capacitatea de 

coordonare, management și antreprenoriat. Prin coordonarea acestui 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


 
 

 

 

 

 

 
 

 

proiect și implicit a unei echipe de 20 de persoane, am reușit să comunic 

eficient și să gestionez situațiile de management de criză. 

Totodată, apreciez că mi-am dezvoltat capacitatea de a lua decizii în 

situații critice și condiții de stres, ambele conturate de experiența 

profesională.  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Proiectul Teatrul Dramatic Bucovina, demarat cu succes, a introdus noțiuni 

practice despre organizare, analiză și management, care au condus la evoluția 

profesională continuă. 

În acest sens, precizez că dețin capacitatea de analiză, evaluare și 

responsabilizare a oamenilor din subordine. 

Dețin abilitățile profesionale necesare pentru coordonarea și monitorizarea 

unei echipe. 

Nu în ultimul rând, am experiența necesară pentru elaborarea unor 

documente administrative/programatice, precum: regulamente de 

organizare și funcționare, standarde europene de control intern managerial, 

registrul de riscuri profesionale etc. 

Competențe și aptitudini 
tehnice 

 

Experiență în organizare, conducere și dezvoltare a unor proiecte în 

mediul privat (Teatrul Dramatic Bucovina, Bucovina TV, Radio Gold 

Rădăuți), precum și în calitate de deputat și de ministru. 

Capacitate de sinteză și analiză, dobândite în cadrul experienței de 

realizator al unor emisiuni TV și de manager de programe. 

Acomodare rapidă la situații și condiții de muncă noi, respectiv 

capacitatea de a lua decizii în situații de stres.  

Competențe informatice Cunoștințe și abilități de utilizare a sistemelor informatice (PC) și a 

sistemului de operare Microsoft Windows. 

Cunoștințe elementare de utilizare a programului Microsoft Office (Word, 

Excel și Power Point). 

Permis de conducere Categoria B 

Informații suplimentare Alte referințe pot fi furnizate la cerere. 


