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BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI 

Secretar de Stat 

  

  
Numele şi prenumele: 
Bogdan Alexandru Drăgoi
Data naşterii: 
27 Mai 1980 
Starea civilă:
Necăsătorit 
Naţionalitatea:
Română 
Studii:
Universitatea Tufts University, Fletcher din Boston, Massachusetts. Absolvit Facultatea de Relaţii 
Internaţionale cu distincţia Magna cum Laudae. Absolvit Facultatea de Economie cu distincţia 
Magna cum Laudae, Membru Golden Key Honor Society 
Funcţia actuală:
2009 -  Secretar de Stat- Ministerul Finanţelor Publice  
Funcţii anterioare:

Director General Economic - Primăria Municipiului Bucureşti  
Principalele activităţi desfăşurate au vizat:  

Identificarea şi coordonarea activităţii strategice anuale a obiectivelor precum şi optimizarea 
resurselor utilizate în cadrul direcţiei economice  
Coordonarea şi asigurarea negocierii acordurilor de împrumut sau a celor cu finanţare 
nerambursabilă  
Coordonarea şi asigurarea relaţiilor de implementare a proiectelor monitorizate, finanţate din 
fonduri rambursabile sau nerambursabile, fonduri structurale sau fonduri de coeziune, 
precum şi alte credite sau împrumuturi similare  
Finalizarea negocierii financiare a proiectului Bucharest International Airport Rail Access 
Link Project în valoare de 1,300 milioane euro  

Septembrie 2006 - Noiembrie 2007 
Secretar de Stat - Ministerul Finanţelor Publice  
Principalele activităţi desfăşurate au vizat:  

Coordonarea negocierilor împrumuturilor interne şi externe contractate de agenţi economici 
şi autorităţi ale administraţiei publice locale  
Elaborarea notelor de fundamentare privind majorarea sau micşorarea valorii emisiunilor de 
titluri de stat lansate pe pieţele interne şi internaţionale de capital precum şi iniţierea 
documentelor premergătoare necesare în vederea lansării emisiunilor de obligaţiuni pe pieţele 
de capital  
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Analiza şi aprobarea modalităţilor de echilibrare a soldului contului curent al Trezoreriei 
Statului, conform prevederilor legale în vigoare  
Coordonarea activităţii de reglementare a drepturilor/obligaţiilor valutare ale statului român 
rezultate din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională derulată 
înainte de 31 decembrie 1989  
Coordonarea acţiunilor necesare pentru elaborarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, 
Programelor Operaţionale pentru Implementarea Instrumentelor Structurale şi a 
Documentelor Cadru de Implementare a Programelor Operaţionale  
Coordonarea activităţii de monitorizare a CSNR şi a Programelor Operaţionale  
Monitorizarea şi implementarea programelor Phare, ISPA şi a Facilităţii de Tranziţie în 
România  
Negocierea şi implementarea în parteneriat cu Fondul European de Investiţii a Programului 
JEREMIE în România  

 Aprilie - Septembrie 2006 
Consilier Miniistru - Ministerul Integrării Europene  
Principalele activităţi desfăşurate au vizat:  

Finalizarea Programului Operaţional Regional în vederea trimiterii acestuia la Comisia 
Europeană.  
Întocmirea Programului Complement. Elaborarea Axelor Prioritare din Programul 
Operaţional Regional prin identificarea activităţilor eligibile, cheltuielilor eligibile, 
solicitanţilor precum şi a criteriilor de evaluare strategică.  
Negocierea cu Agenţiile de Dezvoltare Regională a Programului Complement şi a Acordului 
de Implementare.  
Identificarea unui lot de 90 proiecte cu potenţial de finanţare prin fonduri structurale.  
Pregătirea licitaţiei pentru finalizarea Studiilor de Fezabilitate şi a Proiectelor Tehnice pentru 
90 proiecte în valoare totală de 500 mii Euro.  

Octombrie 2004 - Aprilie 2006 
Vice-Presedinte / Acţionar - FocusSat SA România  
Principalele activităţi desfăşurate au vizat:  

Lansarea în România a Primei Platforme de Televiziune Digitală  
Negocierea pentru achiziţionarea de spaţiu pe Satelitul Thor 3, echipamente de emisie-
recepţie, echipamente de criptare  
Înfiinţarea unei reţele de distribuţie a produselor FocusSat de 500 magazine la nivel naţional  
Introducerea pe piaţa TV din România a sistemului de plată Pre-paid  
Coordonarea a două campanii publicitare pentru FocusSat.                                      Prima în 
valoare de 0.6 mEuro, a doua în valoare de 1.1 mEuro  
Negocierea şi finalizarea vânzării firmei FocusSat către UPC România şi Chello Media UK  

Noiembrie 2003 - Decembrie 2004  
Associate - Inquam Limited UK  

Principalele activităţi desfăşurate au vizat:  
Strângerea de pe piaţa financiară din România şi SUA a sumei de l00 mii Euro pentru 
finanţarea extinderii reţelei de acoperire a firmei de telecomunicaţii Telemobil SA - ZAPP  
Negocierea unei linii de credit tip roll-over în valoare de 5 mii Euro pentru firma Telemobil 
SA - ZAPP  
Realizarea studiului financiar pentru implementarea sistemului de internet wire-less.  

Ianuarie 2002 - Noiembrie 2003 
 Business Analyst - Inquam Limited UK  
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Principalele activităţi desfăşurate au vizat:  

Elaborarea de planuri de afaceri şi studii de fezabilitate pentru diferitele oportunităţi de 
investiţii ale firmei Inquam Ltd în Marea Britanie şi Franţa  
Participarea la preluarea firmei Dolphin Telecom UK.  
Implicat în negocieri cu băncile de investiţii Bear Stearns şi Lehman Brothers pentru crearea 
unui fond de investiţii în parteneriat în domeniul telecom în valoare de 1miliard Euro  

Limbi straine:
Engleza, Franceza, Italiana

Page 3 of 3

18.02.2010http://discutii.mfinante.ro/static/10/mfp/prezentare/CV_dragoi.htm


