Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Bogdan-Ionuţ Artagea
Aleea Crizantemelor 4, bl. H2, et.3, ap 95, Constanta, Romania.
Serviciu: (0733)73 09 49

Personal: (0722)70 45 04

Serviciu: bogdan.artagea@mk-airport.ro; personal: bogdan_artagea@yahoo.com
Română
10.06.1971
Masculin

Experienţa profesională
Perioada 17.11. 2014 - 13.05.2016 - Director General Interimar
13.05.2016 - pana in prezent-Director General numit pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu contract de
mandat, cu posibilitatea de reinnoire, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011-privind
Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice cu modificarile si completarile ulterioare si a
Legislatiei Relevante.
Funcţia sau postul ocupat Director General
Numele si adresa angajatorului SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea generala a tuturor activitílor aeroportuare
Avizarea/aprobarea documentelor ce structurează şi reglementează activitatea aeroportuară
Avizarea/aprobarea programelor de activitate
Aprobarea tuturor categoriilor de cheltuieli
Stabilirea politicilor şi strategiilor ce definesc evoluţia de ansamblu a aeroportului
Conducerea operativă a societăţii
Stabilirea tuturor măsurilor necesare pentru conformarea activităţii aeroportuare cu cerinţele legale şi
hotărârile Consiliului de Administraţie, Adunării Generale a Acţionarilor şi Ministerului Transporturilor
Anganjarea şi concedierea personalului din cadrul societăţii, cu excepţia directorilor cu atribuţii delegate
de Consiliul de Administraţie
Reprezentarea societăţii în relaţiile cu terţii şi semnarea actelor ce o angajează faţă de aceştia
Atribuirea de sarcini punctuale şi permanente către angajaţii direct subordonaţi, controlul activităţii
acestora şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru desfăşurarea corectă a activităţii personalului
angajat
Prezintă Consiliului de Administraţie propuneri perivind solicitarea de alocări bugetare în vederea
aprobării
Tipul activitati sau domeniul de activitate Transport, Logistică, Securitate, Siguranţă Aeroportuară
Perioada

14.06.2013 – 17.11. 2014

Funcţia sau postul ocupat

Director Operaţional (prim locţiitor al directorului general)

Numele si adresa angajatorului

SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Tipul activitati sau domeniul de activitate

Coordoneaza/Conduce: Serviciul Siguranta Aeronautica (Biroul Dispecer Sol, Biroul Dispecerat
Coordonare, Cabinetul Medial, Statie Salvare si Stingere Incendii), Securitate Aeroportuara(Birou
Proceduri de Securitate si Securitate Aeroportuara), Serviciul Handling la Sol (Birou Handling, Biroul
Tansport si Birou Igienizare).
Comandantul locului accidentului si al celulei de criza, conform Planului de Urgenta si al Planului de
Criza.
Sef Structura Securitate privind informatiile clasificate
Avizarea documentelor elaborate in cadrul Directiei Operationale
Elaborarea sau avizarea dupa caz, documente de reglementare a activitatii Directiei Operationale
Elaborarea programelor de lucru si certificarea pontajelor
Certificarea cheltuielilor proprii Directiei Operationale
Raspunde de siguranta operatiunilor aeriene pe aeroport
Raspunde de desfasurarea in bune conditiuni a activitatii operationale
Raspunde de masurile dispuse in cazul unei situatii de urgenta sau de criza
Raspunde de respectarea procedurilor de lucru specifice pentru personalul din subordine
Raspunde de securitatea activitatii desfasurate pe aeroport
Reprezentantul Aeroportului pentru relatiile cu Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale,
Ambasada SUA si al reprezentantilor Armatei SUA in Romania, cu companiile aeriene, cu autoritatle
locale pentru situatii de urgenta cat si a altor entitati.
Transport, Logistică, Securitate, Siguranţă Aeroportuară

Perioada 01.08.2012 – 14.06.2013
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitati sau domeniul de activitate
Perioada

Coordonator Comandant Adjunct de Aviaţie
SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu
Transport, Logistică, Securitate, Siguranţă Aeroportuară
01.07.2010 – 01.08.2012

Funcţia sau postul ocupat

Director Operaţional (prim locţiitor al directorului general)

Numele si adresa angajatorului

SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu

Activităţi şi responsabilităţi principale

Tipul activitati sau domeniul de activitate
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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Coordoneaza/Conduce: Serviciul Siguranta Aeronautica (Biroul Dispecer Sol, Biroul Dispecerat
Coordonare, Cabinetul Medial, Statie Salvare si Stingere Incendii), Securitate Aeroportuara(Birou
Proceduri de Securitate si Securitate Aeroportuara), Serviciul Handling la Sol (Birou Handling, Biroul
Tansport si Birou Igienizare).
Comandantul locului accidentului si al celulei de criza, conform Planului de Urgenta si al Planului de
Criza.
Sef Structura Securitate privind informatiile clasificate
Avizarea documentelor elaborate in cadrul Directiei Operationale
Elaborarea sau avizarea dupa caz, documente de reglementare a activitatii Directiei Operationale
Elaborarea programelor de lucru si certificarea pontajelor
Certificarea cheltuielilor proprii Directiei Operationale
Raspunde de siguranta operatiunilor aeriene pe aeroport
Raspunde de desfasurarea in bune conditiuni a activitatii operationale
Raspunde de masurile dispuse in cazul unei situatii de urgenta sau de criza
Raspunde de respectarea procedurilor de lucru specifice pentru personalul din subordine
Raspunde de securitatea activitatii desfasurate pe aeroport
Reprezentantul Aeroportului pentru relatiile cu Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale,
Ambasada SUA si al reprezentantilor Armatei SUA in Romania, cu companiile aeriene, cu autoritatle
locale pentru situatii de urgenta cat si a altor entitati.
Transport, Logistică, Securitate, Siguranţă Aeroportuară
SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu
Transport, Logistică, Siguranţă Aeronautică, Securitate Aeroportuară, Deservire Aeronave la Sol
01.07.2010 – 01.08.2012; 28.04.2010 – 01.07.2010
Comandant adjunct de aviaţie
Conducerea activitatii de deservire a aeronavelor şi pasagerilor la sol, PSI, siguranţă şi securitate
aeroportuară
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu
Transport, Logistică, Securitate, Siguranţă Aeroportuară

Perioada 06.2009 – 04.2010
Funcţia sau postul ocupat

Şef departament RMS / ISPS / SU

Activităţi şi responsabilităţi principale Conceperea strategiilor de dezvoltare a tehnologiilor de radiocomunicaţii pe linie ISPS
Menţinerea standardului de management al calităţii serviciilor Staţiei Române de Coastă
Implementarea periodică a procedurilor ISPS
Evaluarea personalului din subordine
Coordonarea structurii de securitate şi siguranţă a circuitelor de date
Membru in Comandamentul Situaţiilor de Urgenţă al judeţului Constanţa
Membru în Comandamentul de Depoluare Marină al judeţului Constanţa
Membru în Comandamentul de Salvare pe Mare al judeţului Constanţa
Membru in Comandamentul de Criză al judeţului Constanţa
Numele şi adresa angajatorului CNRN RADIONAV SA CONSTANŢA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Radiocomunicaţii navale
Perioada 03.2009 – 06.2009
Funcţia sau postul ocupat Consilier
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de consiliere la dispoziţia şi la cererea Directorului General al CNRN Radionav SA
Supravegherea Proiectului PHARE 2006 "Achiziţia şi instalarea Staţiei de bază D-GPS şi Staţiiie de
bază Al VHF DSC cu Console de comandă" la Staţia Romănă de Coastă, în cadrul Fişei de Proiect
PHARE 2006/018-147.03.10 pentru "îmbunătăţirea Siguranţei, Calităţii Serviciflor şi Capacităţii
instituţionale în Sectorul Transporturilor"
Numele şi adresa angajatorului CNRN RADIONAV SA CONSTANŢA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Radiocomunicaţii navale

Perioada 05.2006 - 2009
Funcţia sau postul ocupat Manager
Activităţi şi responsabilităţi principale Domeniul principal de activitate al firmei este publicitatea: intermedierea şi realizarea acţiunilor de
promoting pentru diverse tipuri de produse/firme. Firma se ocupă şi de entertainment, susţinând
promovarea tinerilor talentaţi, prin colaborări cu presa locală şi cu agenţii specializate. Firma a deţinut şi
locaţia HT Music&Pub
Conducerea intregii afaceri, realizarea portofoliului de clienţi, identificarea firmelor cu relevanţă in
dezvoltarea afacerii, pregătirea şi motivarea echipelor de angajaţi, intocmirea bugetului de venituri şi
cheltuieli, colaborare cu autorităţile şi presa locală.
Numele şi adresa angajatorului S.C. ALLABOUT S.R.L. CONSTANŢA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Publicitate/PR
Perioada 12.2005 – 05.2006
Funcţia sau postul ocupat Manager
Activităţi şi responsabilităţi principale Construirea şi conducerea afacerii, stabilirea strategiei de marketing, intocmirea bugetului de venituri şi
cheltuieli, realizarea portofoliului de clienţi, etc.
Numele şi adresa angajatorului S.C. ABY PRESTSERV S.R.L.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ
Perioada 04.2003 – 07.2005
Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Operativ (Serviciul Comandanţi Adjuncţi), prim locţiitor Director Operaţional
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Activităţi şi responsabilităţi principale Primirea şi deservirea aeronavelor la sol în condiţii de maximă siguranţă şi securitate; tranzitul
pasagerilor; servicii de catering, etc.
Conducerea şi coordonarea Serviciului Comandanţi adjuncţi şi., implicit, a activităţii de deservire
aeroportuară, PS-15 siguranţă şi securitate aeroportuară.
Numele şi adresa angajatorului SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport, Logistică
Perioada 10.2003 – 12.2003
Funcţia sau postul ocupat Director Operaţional (temporar)
Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentarea Aeroportului în relaţia cu companiile aeriene şi de turism, cu M.A.I. şi M.Ap.N., precum şi
cu forţele armate americane.
Managementul Direcţiei Operaţionale, Întocmirea manualelor de specialitate, a manualelor pentru situaţii
de criză şi urgenţă, realizarea strategiei Direcţiei, intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli,
coordonarea serviciilor din subordine, intocmirea tarifelor aeroportuare.
Numele şi adresa angajatorului SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport, Logistică
Perioada 04.1995 – 10.2003
Funcţia sau postul ocupat Comandant Adjunct
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii de deservire a aeronavelor şi pasagerilor la sol, PSI, siguranţă şi securitate
aeroportuară
Numele şi adresa angajatorului SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport, Logistică
Perioada 10.1993 – 04.1995
Funcţia sau postul ocupat Controlor trafic aerian brevetat
Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea siguranţei circulaţiei pe suprafaţa de manevră a aeronavelor, pasagerilor, autovehiculelor şi
personalului care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport.
Numele şi adresa angajatorului SN AIMKC, Tudor Vladimirescu Nr. 4, Mihail Kogalniceanu
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport, Logistică

Educaţie şi formare
Perioada 1998 – 2002
Calificarea / diploma obţinută Licenţă
Disciplinele principale studiate / "Managementul cornerţului şi turismului"
competenţe profesionale dobândite Economist licenţiat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Română de Management - Facultatea de Management
/ furnizorului de formare
Perioada 1993
Calificarea / diploma obţinută Brevet controlor trafic aerian
Disciplinele principale studiate / Cursuri pentru obţinerea brevetului de controlor trafic aerian
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Acadernia de Aviaţie - C.I.P.A. Bucureşti
/ furnizorului de formare
Perioada 1990 – 1992
Calificarea / diploma obţinută Livret Militar
Disciplinele principale studiate / Facultatea de Navigaţie Maritimă
competenţe profesionale dobândite
Bogdan-Ionuţ Artagea
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Navallă "Mircea cel Bătrân"
/ furnizorului de formare
Perioada 1988 - 1990
Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Secţia mecanică
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul National Pedagogic "Constantin Bratescu"
/ furnizorului de formare
Perioada 1986 -1988
Calificarea / diploma obţinută Liceu
Disciplinele principale studiate / Secţia matematică-fizică
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba Engleză
Limba Franceză

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenţe şi abilităţi sociale

•
•
•
•
•
•
•
•

persoană loială şi de încredere, cu un înalt grad de responsabilitate;
abilităţi de comunicare;
spirit de inovaţie şi leadership;
deschidere spre lucrul în echipă;
experienţă în marketing şi negociere, în managementul financiar, al resurselor umane, al
situaţiilor de criză;
spirit antreprenorial;
flexibilitate şi dinamism în organizarea activităţii;
orientare spre coroborarea obiectivelor cu rezulatele şi eficienţa muncii

Cursuri, Diplome, Atestate 2014 – Certificat – Training Certificate Dangerous Goods Category 10 (Menzies Aviation)

2014 - Certificat de absolvire – Diplomaţie şi Siguranţă Naţională (Centrul de Strategii Aplicate,
Camera de Comerţ şi Industrie a României)
2014 - Certificat de absolvire – Diplomaţie, Geopolitică şi Noua Europă (Centrul de Strategii
Aplicate, Camera de Comerţ şi Industrie a României)
2014 - Certificat de absolvire – Securitate şi Intelligence (Centrul de Strategii Aplicate, Camera de
Comerţ şi Industrie a României)
2013 – Certificat de absolvire – Psihologie managerială şi branding corporatist (Centrul de
Strategii Aplicate, Camera de Comerţ şi Industrie a României)
2013 – Certificat de absolvire – Formator – cod COR 242401
2013 – Certificat Turkish Aviation Academy – Into-Plane Fuelling Procedures (Level 2) Course
2012 – Instructor aprobat de securitate aeronautică (MTI, Direcţia Generală Aviaţie Civilă)
2012 – Certificat – Coordonator – Training Certificat De-icing
2012 – Certificat General de Operator Radiotelefonist in Serviciul Mobil Aeronautic si Mobil Aeronautic
prin Satelit
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2011 – Certificat ACI – Emergency Planning and Crisis Management (Global Safety Network)
2011 – Certificat – Implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul organizatiei
(Perform Center).
2011 – Certificat - Instructor Securitate Aeronautica (Aprobat de Directia Generala a Aviatiei
Civile
2011 – Certificat - Cadru Tehnic cu Atributii în Prevenirea şi Stingerea Incendiilor – cod COR
315104 (CFPDR).
2011 – Certificat - „ICAO Next Generation of Aviation Proffesionals TRAINAIR Plus Regional
Conference, Eastern Europe”
2010 – Civil Aviation Security Management Course
2010 – Civil Aviation Security Basic Course
2010 – Diploma absolvire –Degivrare/Antidegivrare pentru supervizor degivrare (RAS-AEA)
2010 – Certificat - Manager de Proiect – cod COR 242101
2010 – Certificat absolvire - Inspector în domeniul Securităţii şi Protecţiei în Muncă – cod COR
315219
2010 – Certificat de calificare profesională - Agent Pază şi Ordine
2009 - Certificat de ofiţer pentru securitatea facilităţii portuare — program de instruire în
conformitate cu prevederile cap. XI/2 din Convenţia privind salvarea vieţii pe mare şi secţiunii A/17.2 şi
18.1 a Codului internaţional privind securitatea navei şi a facilităţilor portuare (CERONAV — Centrul
Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale)
2003 - Cursuri de formare pentru cadrele de conducere din Aeroportul Internaţional Constanta:
Roluri şi abilităţi manageriale, Managernentul performanţei şi evaluarea personalului,
Managementul timpului (CODECS)

Certificate, atestate

Aprecieri şi recomandări

Permis de Conducere

Certificat de absolvire
Cunoştinţe pe operare PC;
Atestat de competenţă lingvistică (limba franceză);
Licenţă pentru dirijarea aeronavelor (Iimba engleză);
Certificat de radiotelefonist pentru dirijarea aeronavelor;
Certificat de licenţă şi funcţionare controlor trafic aerian;
Permis de port armă
Certificat ORNISS – „SECRET DE STAT”
Scrisori de apreciere din partea Guvernului SUA
Srisoare de apreciere din partea companiei Lufthansa
Recomandări de la locurile de muncă
Categoria B
Organizatorul şi Coordonatorul Mitingului Aerian Thunder over The Black Sea - Constanta Air
Show 2011
Coordonator şi reprezentant al Ministerului Transporturilor pentru transportul intermodal al
Armatei SUA pe Aeroportul “Mihail Kogălniceanu” Constanţa (2010-2012)
Conducator al Aeroportului pe timpul derularii si finalizarii proiectului “Reabilitare platforme de
stationare aeronave incinta aeroport, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta” din cadrul
Programului Operational Sectorial Transport 2007-2013, in valoare totala de 103.214.231,12 lei in
urma caruia a fost reabilitata o suprafata totala de 155.253,68 mp si au fost realizate venituri din
incasarea facturilor de penalitati, fiind virate in contul Ministerului Transporturilor.
Reconversia certificatului aeroportuar in anul 2017 conform cerintelor Regulamentului European nr.
139/2014 si modificarea acestui certificat in anul 2018, cu o premiera nationala, introducerea unei aeronave
litera de cod superioara ICAO F – Boeing 747-8F (singurul aeroport din Romania autorizat sa opereze acest
tip de aeronava).
Coordonator al activitatilor Aeroportuare, prin mentinerea unui climat de parteneriat cu companii aeriene
emblematice, atat interne cat si internationale, prin participarea la targuri de profil, organizarea de conferinte
si intalniri oficiale, fapt ce a condus la o crestere a numarului de zboruri (atat regulate cat si chartere), pe de
o parte, cat si a numarului de pasageri, pe de alta parte, cu aproximativ 300%.
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