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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MIHEI BOGDAN LARI 

Telefon(oane) 0212041560       

Fax(uri) 0212042518 

E-mail(uri) bogdan.mihei@customs.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 10 mai 1973 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională Aprilie 2018 – prezent Vicepreşedinte ANAF – coordonator al acvtivităţii vamale 
  

Perioada Octombrie 2017 – Martie 2018  şef birou vamal de frontieră gradul 1 Otopeni Călători 

Iulie 2017 – Octombrie 2017  promovat  tempoarar  Director General al Directiei Generale a Vamilor.  

Septembrie 2005 – Iunie  2017  sef birou vamal de frontiera gradul 1 Otopeni Calatori 

2003 – 2005 sef birou vamal Baneasa 

2001 – 2003 inspector vamal Corpul de control al directorului general al Directiei Generale a Vamilor 

1998-2001 referent de specialitate serviciul investitii Directiei Generale a Vamilor 

Funcţia sau postul ocupat sef birou vamal de frontiera gradul 1 Otopeni Calatori 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea  activitatii vamale, asigurarea securitatii si sigurantei frontierei  si a resurselor financiare 
ale UE si Romaniei 
Organizarea si conducerea biroului vamal de frontiera gradul 1 Otopeni Calatori 

Numele şi adresa angajatorului D.G.R.F.P. BUCURESTI , Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr.13, sector 2, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Vamal,  fiscal  si  nefiscal 
 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Essential Legal Authorities- Anticoruption seminar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.S. Customs and Border Protection 

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei 
inaltilor functionari publici 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul National  de Administratie – M.A.I. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 
 

 
 

Perioada 

 
 
2007 

Calificarea / diploma obţinută Masuri anticoruptie pentru Politia de frontiera si vama 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Proiect fonduri PHARE Guardia Civil Spania – D.G.A.-I.G.P.F.-A.N.V. 

Perioada   2002 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută   Administratie Publica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  S.N.S.P.A. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Studii academice postuniversitare  

Perioada   2003 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută   Managementul organizatiilor politice si civile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  S.N.S.P.A. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Masterat 

Perioada   2004 

Calificarea / diploma obţinută   Dezvoltarea competentelor profesionale in domeniul vamal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Institutul National  de Administratie – M.A.I. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  perfectionare 

Perioada   2003 

Calificarea / diploma obţinută   Operare computer  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  S.N.S.P.A. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  ECDL 

Perioada   1998 – 2003 / 2004 

Calificarea / diploma obţinută   Drept / Diploma de licenta  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Biotera Facultatea de Drept / Universitatea Transilvania Brasov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Studii universitare superioare 

Perioada   1991 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută   Constructii civile / Diploma de licenta 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti-Facultatea de Constructii  Civile, Agricole si Industriale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Studii universitare superioare 

Perioada   1987 -1991 

Calificarea / diploma obţinută   Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Liceul Gheorghe Sincai Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Studii liceale 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

Organizare, indrumare si control. Abilitati de comunicare si de lucru in echipa. Viziune asupra 
domeniului de activitate si dorinta de perfectionare continua. 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

Franceza   satisfacator  satisfacator  satisfacator  satisfacator  satisfacator 

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

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
Permis de conducere ambarcatiuni clasa A 

  

 


