
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nica Bogdan Cristian 
Adresa(e) Str. Marasesti nr. 108 Ploiesti Romania 

    

Fax(uri) - 

E-mail(uri) - 
  

Nationalitate(-tati) Romană 
  

Data naşterii 17 Decembrie 1966 
  

Sex Masculin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 23 mai 2012 -Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Presedinte, Secretar De Stat 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorului 

  

  

Perioada 2008 – 2012 

Functia sau postul Ocupat Director General 

Numele angajatorului Centrul Medical Privat 

  

Perioada 2007 - 2008 

Functia sau postul ocupat Secretar General 

Numele angajatorului  Ministerul Sanatatii 

  

Perioada 2006 – 2007 

Functia sau postul ocupat Inspector General Sanitar de Stat 

Numele angajatorului Ministerul Sanatatii 



  

Perioada 2005 – 2006 

Functia sau postul ocupat Director executiv 

Numele angajatorului Directia de sanatate publica Prahova 

  

Perioada 1996 - 2005 

Functia sau postul ocupat Medic sef, coordonator asistenta medicala primara 

Numele angajatorului Policlinica militara a MAI Ploiesti 

Perioada 1994 – 1996 

Functia sau postul ocupat Medic 

Numele angajatorului Spitalul Orasenesc Valenii de Munte 

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008  

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs statalitate si politica de stat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Georgetown University 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cursuri postuniversitare de perfectionare in cariera administrativa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul national de administratie 

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASE Bucuresti 

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Licenta in Management 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar 

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs de perfectionare in auditul public intern 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  

Perioada Sept. 2005 



Calificarea / diploma obţinută  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs postuniversitar „Management sanitar”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASE Bucuresti 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs postuniversitar „Conducerea sistemelor de Sanatate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Medico – Militar Bucuresti 

  

Perioada 1993 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Medicina  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 

  

Perioada 1985 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematica – Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul National „Mihai Viteazul” 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba Engleza   experimentat  experimentat  experimentat  experimentat  experimentat 

Limba Franceza   experimentat  experimentat  experimentat  experimentat  experimentat 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale Abilitati ridicate de Comunicare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilitati de conducere, organizare, coordonare proiecte si negociere 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunostinte avansate de operare pc 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  



Alte competenţe şi aptitudini Experienta in functii publice de raspundere si conducere, in administratia centrala 
 
Reprezentatul Ministerului Sanatatii in comisiile de specialitate pentru elaborarea legislatiei sanitare, 
in domeniul supravegherii starii de sanatate, a inspectiei sanitare de stat, a controlului sanitar si a 
asigurarii asistentei medicale de urgenta precum si pentru elaborarea contractelor cadru in sistemul 
asigurarilor sociale de sanatate in 2007 - 2008 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Cariera politica :  
- Inscris in PNL in 1990, Organizatia judeteana Cluj 
- Membru PNL Prahova din 2005 
- Vicepresedinte biroul politic teritorial PNL Prahova 
- Secretar executiv regiunea 3 sud-Muntenia 
- Membru al delegatiei permanente a PNL  

  

  

 


