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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BOGEA, Marius, Ciprian 

Adresă(e) Str. George Bacovia, bl.68, sc.B, ap.7, Bacau, România 

Telefon(oane) Fix: 0234 560742 Mobil: 0744.77.27.57 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) bg_cip@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 02.07.1976 

Sex Masculin 

Experienta profesionala 
                                                        

                                                         Perioada  

         Funcţia sau postul ocupat 
  Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 
 
Octombrie 2013 - până în prezent 
Lector universitar doctor 
Cursuri, seminarii, examinari la Dreptul afacerilor, Drept comercial, Dreptul 
comertului international si Drept procesual penal 
Universitatea ,,George Bacovia” Bacau, Facultatea de Stiinte Economice, 
Juridice si Administrative, mun. Bacau, str. Pictor Aman, nr. 96 

Perioada Octombrie 2009 – iulie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii, examinari la Drept procesual penal 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea ,,George Bacovia” Bacau, Facultatea de Drept si Administratie, 
mun. Bacau, str. Pictor Aman, nr. 96 

Perioada Noiembrie 2010 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist principal în cadrul Ministerului Afacerilor Interne  

Perioada Septembrie 2009 – noiembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Ofiter specialist la Seviciul Rutier Bacau 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Sprijin, indrumare, control agenti, cercetare penala, prevenire anticoruptie, 
sistematizarea sigurantei rutiere, analize, sinteze, problematica Schengen 

Numele şi adresa angajatorului 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str.Al. Tolstoi, nr.2  tel.0234202000 
fax. 0234202049   
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Perioada ianuarie 2007 - septembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist la Serviciul de Investigare a Fraudelor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare penală a infracţiunilor economice 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str.Al. Tolstoi, nr.2  tel.0234202000 
fax. 0234202049   

Perioada Martie – decembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist la Serviciul Cercetări Penale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare penală a infracţiunilor economice 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău,  str.Al. Tolstoi, nr.2  tel.0234202000 
fax. 0234202049 

Perioada Martie 2005-martie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist la Serviciul Cabinet 

Activităţi şi responsabilităţi principale Relaţii publice, secretariat, purtător de cuvânt, cooperare internationala 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str.Al. Tolstoi, nr.2  tel.0234202000 
fax. 0234202049   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Relaţii publice 

Perioada Septembrie 2001-martie 2005  

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist  la Serviciul Cercetări Penale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare penală generală 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str.Al. Tolstoi, nr.2  tel.0234202000 
fax. 0234202049 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare penală 

Perioada August 2000-septembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer operativ la Biroul Cercetări Penale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare penală generală 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str.Al. Tolstoi, nr.2  tel.0234202000 
fax. 0234202049  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare penală 

Educaţie şi formare  

Perioada 2002 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-drept penal 
-drept procesual penal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare în domeniul pregătirii personalului didactic, profilul Ştiinţe 
juridice, specializarea drept 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-psihologie pedagogică 
-pedagogie universitară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „G.Bacovia” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada
 

  2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută
 

Facultatea de management, profil economic, licenţiat în management economic 

Disciplinele principale studiate /                              
competenţe profesionale dobândite 

-management economic 
  - contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „G.Bacovia” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau  
internaţională 

- 

Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat în ştiinţe juridice, specializarea cercetari penale, arma politie 

Disciplinele principale studiate /                              
competenţe profesionale dobândite 

-drept penal 
-drept procesual penal 
-drept civil 
-drept procesual civil 
-drept comercial 
-teoria generală a dreptului 
-tehnică şi tactică criminalistică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau  
internaţională 

- 

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Matematică-fizică 

Disciplinele principale studiate /                              
competenţe profesionale dobândite 

-matematică 
-fizică 
-chimie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul toretic „Vasile Alecsandri” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau  
internaţională 

- 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza , franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Limba engleză  B2 
Utilizator  

experimentat 
B2 

Utilizator  
experimentat 

B2 
Utilizator  

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator  

experimentat 

Limba franceză  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, ambitios, responsabil, comunicativ si adaptabil. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice - 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună cunoaştere a utilizării programelor Microsoft Office. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de chitară. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Lectură, sport, călătorii. 

  

Permis(e) de conducere Categoriile:B,C,D,E. 

  

 
01.04.2014 

 
                            BOGEA MARIUS CIPRIAN 

  

  

 


