Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume/Prenume

BOGNAR IOSIF-ATILA

Naţionalitate

română

Data naşterii

05.03.1979

Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa angajatorului
Tipul de activitate sau sectorul de
activitate

mai 2021-prezent
Subprefect
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin
martie 2015-mai 2021
-Consilier superior –APIA CL RESIȚA
- Primire cereri de plată pentru subvenții atât pe sector vegetal cât și zootehnie,
-Centrul Județean APIA Caraș-Severin, Reșița Piața Republicii Nr. 28 cod 320026, Tel 0255219002,
Fax 0255219002, E-mail apia.caraș@apia.org.ro
- gestionarea cererilor și autorizarea la plată a cererilor derulate din fonduri europene,
- informarea fermierilor despre derularea masurilor de sprijin specifice cererii unice de plată,
-informarea fermierilor despre modul de poziționare a parcelelor în programul IPA online,
-oferirea de consultanță fermierilor .

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
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- aprilie 2006 – martie 2015
- Consilier superior și Coordonator al compartimentului judeţean cota de lapte Caraş-Severin
Administrarea şi gestionarea cotei de lapte,
Centrul Judeţean APIA Caraş- Severin, Reşiţa Piaţa Republicii Nr. 28, cod 320026, Tel
0255219002, Fax 0255219002,E-mail apia.caras@apia.org.ro
Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

- Administrarea cotei de lapte
- Asigurarea de asistenţă tehnică producătorilor de lapte pentru efectuarea diferitelor tranzacţii
privind cota de lapte şi a depunerii declaraţiilor anuale.
- elaborarea de decizii de aprobare sau respingere a cererilor producătorilor de lapte,
- realizarea conform procedurilor şi instrucţiunilor de lucru a controlului legal al cererilor depuse de
către producătorii de lapte deţinători de cotă,
- întocmirea raportului privind modificările din cadrul cotelor individuale de referinţă ale
producătorilor ,
- înregistrarea conform procedurilor de lucru în sistemul informatic al cererilor care corespund,
- transmiterea către producători a deciziilor aprobate,
- verificarea şi centralizarea declaraţiilor anuale ale producătorilor cu vânzări directe,
- întocmirea listelor către producătorii care un au transmis declaraţiile anuale sau a producătorilor
care au transmis declaraţiile incorecte sau incomplete.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

- iunie - decembrie 2004
- material controler
- controlul materialelor electrice şi calitatea acestora
- Solectron Timişoara, Calea Torontalului km 6
- controlul materialelor

- octombrie 2003 - martie 2004
- operator linie
- asamblarea produselor electronice
- Solectron Timişoara, Calea Torontalului km 6
- asamblarea şi împachetarea produselor electronice

- martie - august -2003
- operator calculator
- operarea şi prelucrarea datelor
- Solectron Timişoara, Calea Torontalului km 6

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

- operarea şi prelucrarea datelor

Perioada

- octombrie – decembrie - 2002

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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- operator linie
- testarea, controlarea şi funcţionarea produselor electronice
- Solectron Timişoara, Calea Torontalului km 6
- testarea, controlarea şi funcţionarea produselor electronice
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / competente
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada

octombrie 2019 – iulie 2021
Diplomă master
Administraţie publică europeană
Centrul Universitar UBB din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi Ştiinţe ale
Comunicării

octombrie 2003 - octombrie 2010

Calificarea / diploma obţinută

-Doctor în zootehnie

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Teză de doctorat cu titlul ,,Contribuţii la cunoaşterea caracterelor morfoproductive şi de
reproducţie ale rasei Bălţată cu negru românească din sud-vestul ţării şi posibilităţile de
ameliorare a acesteia”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 119
300345 Timişoara, Tel 0256 27 70 01, Fax 0256 20 02 96, Email usabtm@dnttm.ro , Website
www.usab-tm.ro

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

aprilie - octombrie 2005
- Certificat
- Practica pentru formarea continua in domeniul agricol
Ministerul pentru nutritie si spatiu rural Baden Wurttemberg si Asociatia principala agricola e. V.
Freiburg i. B., Germania

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

mai 2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Curs de tehnica remorcherului, cultivarea pământului, tehnica semănării şi îngrăşării pământului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de învăţămînt pentru tehnica agrară si tehnica mediului inconjurator DEULA BadenWurttemberg – Germania

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

iunie - iulie 2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Curs de creşterea bovinelor

Numele şi tipul instituţiei de
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Institutul de învăţămant de stat pentru cercetare a creşterii animalelor şi a gospodăririi agricole
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învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Aulendorf Germania

iulie - 2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Curs de agricultură generală

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Şcoala profesională pentru agricultură, Emendingen Hochburg-Germania

octombrie 2002 - iunie 2004

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de master

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Lucrare de disertaţie cu titlul ,, Cercetări privind congelarea embrionilor de vacă cu ajutorul
congelatorului Dewar”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 119
300345 Timişoara, Tel 0256 27 70 01, Fax 0256 20 02 96, Email usabtm@dnttm.ro , Website
www.usab-tm.ro

Perioada

octombrie 2003-iunie 2004

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Tehnica însămânţării artificiale la taurine şi suine

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 119
300345 Timişoara, Tel 0256 27 70 01, Fax 0256 20 02 96, Email usabtm@dnttm.ro , Website
www.usab-tm.ro

Perioada

martie –iunie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă limba engleză

Domenii principale studiate /
competente dobândite

limba engleză

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Şcoala de afaceri şi meserii Timişoara

octombrie 2002-iulie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Biotehnologia transferului de embrioni la vacă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 119
300345 Timişoara, Tel 0256 27 70 01, Fax 0256 20 02 96, Email usabtm@dnttm.ro , Website
www.usab-tm.ro

Perioada
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octombrie 1998-iunie 2002
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Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Domenii principale studiate /
competente dobândite

cursuri de: psihologie şcolară, pedagogie, metodica specialităţii şi practică pedagogică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 119
300345 Timişoara, Tel 0256 27 70 01, Fax 0256 20 02 96, Email usabtm@dnttm.ro , Website
www.usab-tm.ro

Perioada

octombrie 1997- iunie 2002

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de inginer
- Fundamentale: Biofizică, Biochimie, Matematică şi statistică biologică, Anatomie, histologie,
embriologie, biologie celulară, Ecologie şi protecţia mediului, Chimie organică şi anorganică,
Grafică industrială, Genetică, Fiziologie animală, Reproducţia animalelor, Ameliorarea animalelor,
Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Programare pe calculator, Aplicaţii pe calculator, Chimie
analitică şi analiză instrumentală, Enzimologie generală, Fenomene de transfer, Microbiologie
generală, Economie politică, Fiziologie vegetală.
- Specialitate: Microbiologie industrială, Producţiile bovinelor, Producţiile suinelor, Producţiile
păsărilor, Producţiile ovinelor şi caprinelor, Producţiile animalelor mici, Procese şi utilaje în
biotehnologii, Genetică moleculară, Tehnologia ADN- recombinat, Culturi celulare, Imunogenetică
şi imunomodularea producţiilor animale, Management, Marketing, Tehnologia produselor de
biosinteză, Bioreactoare, Biosinteză, Bioconversii enzimatice, Biotehnologii în nutriţia animală,
Biotehnologii pentru depoluarea mediului, Biotehnologii în prelucrarea produselor animale şi
vegetale, Biotehnologii vegetale, Contabilitate şi analiză economico-financiară, Biotehnologii
medicale, Tehnici de identificare şi purificare a biomoleculelor.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 119

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

300345 Timişoara, Tel 0256 27 70 01, Fax 0256 20 02 96, Email usabtm@dnttm.ro , Website
www.usab-tm.ro

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

Comprehensiune
Abilităţi de
ascultare

(*)

Abilităţi de citire

Vorbit
Interacţiune

Maghiară

C1

Utilizator
A2
experimentat

Utilizator
elementar

C1

Germană

C1

Utilizator
A2
experimentat

Utilizator
elementar

C1

Engleză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator

Scris
Exprimare

C1

Utilizator
A2
experimentat

Utilizator
elementar

Utilizator
C1
experimentat

Utilizator
A2
experimentat

Utilizator
elementar

experimentat

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*)

Competenţe şi abilităţi sociale
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- spirit de echipă : Am lucrat în mai multe echipe: de la echipe de cercetare ştiinţifică, la echipe pentru
obţinerea unor producţii mari de produse electronice şi până la echipe de punere la punct a
gestionării şi administrării cotei de lapte.
- abilităţi interculturale: Am crescut într-un mediu multietnic multicultural (români, maghiari, germani,
croaţi, cehi, slovaci, ucrainieni, sârbi, evrei) specific spaţiului est-european ; am participat la diferite
târguri şi expoziţii de agricultură atât din ţară cât şi din străinătate, simpozioane internaţionale din
Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/
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România.
- abilităţi de relaţionare rapidă cu publicul obţinute în urma experienţei de cca. 15 ani de activitate în
domeniul administrării cotelor de lapte și a modului de gestionare a cererilor unice de plată atât pe
vegetal cât și zootehnie.
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere
Informaţii suplimentare
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- 2007 prezent membru în asociaţia de tineri voluntari TINERII MARIEI REŞIŢA şi colaborator al
Revistei de Zootehnie-IAŞI.
- în 2008 am îndrumat 1 student pentru întocmirea proiectului de diplomă la disciplina de Tehnologie
a creşterii bovinelor şi cabalinelor.
- Utilizarea aparaturii de laborator şi a instrumentelor de măsurat cunoştinţe pe care le-am dobândit
în cursul pregătirii tezei de doctorat.
O bună stăpânire a programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet ,
programului de administrare a cotelor de lapte, programul IPA-online, programul GIS, programul
EAGLE 2015-2020.
muzică , dans, literatură, sport, călătorii, drumeţii.
Domeniile de competenţe dobândite pe parcursul desfăşurării activităţii de pregătire a tezei de
doctorat privind tehnologia de creştere a vacilor de lapte.

Categoria B
Publicaţii
- publicaţii ştiinţifice : - 30 lucrări ştiinţifice originale: 14 ca prim autor, 15 scrise în limba engleză,
18 indexate BDI , recunoscute CNCSIS, 6 publicate în limba română - Revista de Zootehnie din
Iaşi.
- participări la simpozioane internaţionale din România și Ungaria.
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