
 

 
 
 
 
 

 

Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Moldovan Bogdan Andrei  

Telefon(oane) 0264431361   

Fax(uri) 0264431361 

E-mail(uri) moldovan@fspac.ro  

  

Naţionalitate(-tăţi) român 

  

Data naşterii 24,05,1980 

  

Sex masculin 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada Octombrie  2005 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Lector universitar (anterior Asistent asociat, Asistent titular începând cu 23 februarie 2009, 
lector, începând cu octombrie 2016) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Cursuri și seminarii: Economie politică (Bazele economiei de piață), Finanțe publice 
(Finanțe și bugete publice), , Local economic development, Decision-making support 
tools, Economics and public finance, Analiza cost-beneficiu, Politici publice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 
Comunicării 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învățământ universitar 

  

Perioada Martie 2006 – februarie 2009 

Funcţia sau postul 
ocupat 

consilier 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Coordonare programe formare / perfecționare,  elaborare documentație proiecte pentru 
finanțări 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Sector public 

  

Perioada Octombrie 2004 – martie 2006 



 

 
 
 
 
 

 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Inspector de specialitate (Serviciul Integrare europeană, Serviciul Relații cu publicul) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Identificare oportunități finanțare,  elaborare documentații proiecte pentru finanțări, 
secretariat executiv ATOP, relații cu publicul 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Consiliul Județean Cluj 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Sector public 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2009-2015 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în finanțe 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite 

Finanțe – tematică: Performanța financiară a autorităților locale și dezvoltarea economică 
a comunităților 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestionarea Afacerilor 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma master – științe administrative (limba engleză) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite 

Administrație publică, management public, economie și finanțe publice 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 
Comunicării 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Master  

  

Perioada 2000-2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma licența – științe administrative 



 

 
 
 
 
 

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite 

Administrație publică 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 
Comunicării 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

licență 

  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleza, Franceza 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă, comunicare, adaptabilitate 
Pozițiile pe care le-am ocupat de-a lungul timpului atât in cadrul Facultății (activități de 
predare, organizatorice, implementarea de proiecte cu finanțare europeană) cat si la Centrul 
Regional de Formare si Consiliul Județean au presupus abilitați de organizare, comunicare 
si interacționare cu studenții, cadre didactice, manageri ai instituțiilor publice, funcționari 
publici, cetățeni etc. 

  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Leadership, spirit organizatoric, experiența 
De-a lungul activității am coordonat si organizat programe de formare pentru angajați ai 
instituțiilor publice din regiunea de nord vest. De asemenea am făcut parte din echipele unor 
proiecte cu finanțare europeană având ca aplicați Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea 
de Științe Politice, Administrative si ale Comunicării, Consiliul Județean Cluj si din echipele 
de experți pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare ale județului Cluj, municipiului Cluj-
Napoca si a mai multor unități administrativ-teritoriale din Regiunea de Nord-vest 

  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Utilizare PC - Atestat ECDL complet – dobândit in urma unui curs de utilizare a calculatorului  
- 2008 



 

 
 
 
 
 

 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării – absolvent program postuniversitar - ”Metode aplicate de cercetare 

socială”, durata 168 ore, 14 credite ECTS martie – iunie 2014, certificat de absolvire 

 Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic – 

absolvent program postuniversitar - ”Modul pedagogic”, 2008, certificat de absolvire 

 Formator atestat – curs Formare Formatori – finalizat cu diploma CNFPA 

 Manager proiect atestat – curs Manager proiect - finalizat cu diploma CNFPA 

 Training of Trainers - The local Government Training and Development, Danemarca 

(LGTD), iunie 2007 

 Planificare strategică și analiză instituțională: 

o membru al echipelor de elaborare a strategiei de dezvoltare a municipiului 

Cluj-Napoca (2006-2013 și 2014-2020) 

o membru al echipei de elaborare a strategiilor de dezvoltare a județului 

Covasna,  municipiilor Zalău și Sfântu Gheorghe și ale orașelor Huedin, 

Baraolt, pentru perioada 2014-2020  

o elaborarea strategiilor de dezvoltare ale orașelor Huedin, comunelor 

Florești, Bonțida, Jucu, Medieșu Aurit, Călinești Oaș, Orașu Nou, pentru 

perioada 2007-2013 

o membru al grupurilor de experți - reprezentanți ai autorităților județene - 

elaborarea Planului de Dezvoltare Regională - Regiunea de Nord-Vest 

2007-2013 

  

Permis(e) de 
conducere 

Permis de conducere Categoria B 

  

Informații 
suplimentare 

Expert în cadrul proiectului cu finanțare europeană: Consiliere profesională, stagii de practică 
și întreprindere simulată: o șansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenții de la 
specializările administrație publică și comunicare, relații publice și publicitate (POSDRU)  
(2014-2015) 

Expert în cadrul proiectului cu finanțare europeană: Creșterea calității programelor de licență 
în domeniul administrației publice. Calitate în Administrație Publică/C.A.P. – creștere și 
dezvoltare prin programe de studii îmbunătățite” (POSDRU) (2014-2015) 

Expert în cadrul proiectului cu finanțare europeană: Program postuniversitar în Managementul 
Administrației Publice (PODCA) (2010-2011) 

Expert în cadrul proiectului cu finanțare europeană Creșterea calității programelor de masterat 
în administrația publică (POSDRU) (2010-2012) 
Expert non-cheie pentru exerciții pilot în cadrul proiectului "Procese decizionale eficiente la 
nivelul administrației publice locale din Romania" – coordonare elaborare de politici publice la 
nivel local (2012) 

Evaluator proiecte - „Îmbunătățirea calității resurselor umane în mediul rural și promovarea 
antreprenoriatului în activități non-agricole„ - POSDRU (2012) 
 

 

  



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Publicații  

Cărți: 

  „Local Economic Development” – autor principal, alături de Dan-Tudor Lazăr, Alexandru Pavel, 2013, 

ed. Tritonic (ISBN 978-606-8536-12-5) 

 „Decision-Making support tools”, autor principal , alături de Dan-Tudor Lazăr, 2013, ed. Tritonic (ISBN 

978-606-8536-16-3) 

 „The management of public investments” - coautor alături de Alexandru Pavel, Dan-Tudor Lazăr, 2013, 

ed. Tritonic (ISBN 978-606-8536-17-0) 

 „Economics and public finance” coautor alături de Dan-Tudor Lazăr, Adrian Mihai Inceu, Paul Vasile Zai, 

2013,  ed. Tritonic (ISBN 978-606-8536-19-4) 

 „Economie și finanțe publice” coautor alături de Dan-Tudor Lazăr, Adrian Mihai Inceu, Paul Vasile Zai, 

2013, ed. Tritonic (ISBN 978-606-8536-18-7) 

 ”Finanțe și bugete publice” - coautor alături de Conf. Univ. Dr. Adrian Mihai Inceu, Conf. Univ. Dr. Dan 

Tudor Lazăr, editura Accent, Cluj Napoca, 2009 (ISBN 978-606-561-001-9) 

 „Public Budgets”, coautor alături de Dan-Tudor Lazăr, Adrian Mihai Inceu, Paul Vasile Zai,  2013, Ed. 

Accent, Cluj Napoca 

 „Budget  Revenue Management” - coautor alături de Dan-Tudor Lazăr, Adrian Mihai Inceu, Paul Vasile 

Zai,  2013,  Ed. Accent, Cluj Napoca 

 

Suporturi de curs: 

 ”Economie și Finanțe Publice. Management Financiar” - coautor alături de Conf. Univ. Dr. Alina Profiroiu, 

Prof. Univ. Dr. Mihaly Hogye, Cluj Napoca, 2011 

 

 

Articole ISI 

 „Deficits and growth from Romania’s perspective” – autor principal, coautor alături de Conf. Univ. Dr. Dan 

T. Lazăr, articol publicat în numărul 26E/June/2009 al Transylvanian Review of Adrministrative Sciences, 

pp.94-105 

 „Underground economy’s measurement methods” – coautor alături de Conf. Univ. Dr. Dan T. Lazăr si 

Alexandru Pavel, articol publicat în numărul 23E/June/2008 al Revistei Transilvane de Științe 

Administrative, p. 43-58. 

 “Tax compliance models: from economic to behavioral approaches”  - coautor alături de Lect. Univ. dr. 

Larissa Bătrâncea, drd. Ramona Anca Nechita, prof. Univ dr. Ioan Bătrâncea articol publicat în numărul 

36E/ 2012 al Revistei Transilvane de Științe Administrative, pp. 13-26 

ISI Proceedings 



 

 
 
 
 
 

 

 “Financing Higher Education across Europe” - coautor alături de Conf. Univ. Dr. Adrian Mihai Inceu, Conf. 

Univ. Dr. Dan Tudor Lazăr, c. did. as. Alexandru Pavel si c. did. as. drd. Paul Zai, articol publicat în 

„Integrative relations between the European Union Institutions and the member states”, ISBN 973-973-

739-594-8, 2008, editat de Casa de Editura a Universității Lucian Blaga din Sibiu. P. 257-268 

 “Comparative Analysis of Health Financing Systems” -  coautor alaturi de Conf. Univ. Dr. Adrian Mihai 

Inceu, Conf. Univ. Dr. Dan Tudor Lazăr, c. did. as. Alexandru Pavel si c. did. as. drd. Paul Zai,, articol 

publicat în „Integrative relations between the European Union Institutions and the member states”, ISBN 

973-973-739-594-8, 2008, editat de Casa de Editura a Universității Lucian Blaga din Sibiu. P. 247-256 

 ”Study regarding the most important public expenditures in EU27. Integrative relations between the 

European Union institutions and the member states” - coautor alaturi de Conf. Univ. Dr. Adrian Mihai Inceu, 

Conf. Univ. Dr. Dan Tudor Lazăr, c. did. as. Alexandru Pavel si c. did. as. drd. Paul Zai,, articol publicat în 

„Integrative relations between the European Union Institutions and the member states”, ISBN 973-973-

739-594-8, 2008, editat de Casa de Editura a Universității Lucian Blaga din Sibiu. P.269-279 

Articole indexate BDI 

 ”Instrumente de măsurare a performanței financiare a administrației publice locale”, autor unic, Revista 

Transilvană de Științe Administrative, 2014, 16(35), 71-83. 

 ”Deficite bugetare și și datoria publică” - autor principal, coautor alături de Prof. univ. Dr. Hogye Mihaly, 

cadru didactic asociat drd. Alexandru Pavel, articol publicat în Revista Transilvană de Științe 

Administrative, 2010, Număr Special, publicat în cadrul proiectului „Program Postuniversitar în 

Managementul Administrației Publice” 

Alte articole  

  „Planificarea Strategică a Dezvoltării Economice Locale” – Revista  RoADL anul 2005, nr 3 editata de 

fundația Civitas pentru Societatea Civilă și Centrul de Asistenta Rurala, publicație trimestrială, realizată cu 

sprijinul financiar al Open Society si German MArshall Fund 

 
Ghiduri, etc 

 „Ghid de bune practici privind consilierea și orientarea profesională, stagiile de practică și întreprinderile 
simulate” Claudia Crișan, Andreea Călin, Alexandra Oltean, Cordelia Elena Bădescu, Cristina Haruța, 
Octavian Moldovan, Dan-Octavian Balica, Paula-Mariana Beudean, Bogdan-Andrei Moldovan, Cluj-
Napoca : Accent, 2015 ISBN 978-606-561-136-8 

 
 
 

 

 


