Doi noi secretari de stat la Ministerul Transporturilor.
Unul a fost coleg cu Dan Costescu
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Premierul Nicolae Ciucă a semnat
marți deciziile de numire în funcție a
doi secretari de stat la Ministerul
Transporturilor. Unul dintre ei a fost
administrator la Electrificare CFR,
alături de Dan Marian Costescu.

Pe lista numirilor făcute de premier se află 13 persoane, dintre care două la Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii. Este vorba de Bogdan-Stelian Mîndrescu și Constantin
Gabriel Bunduc, care au fost numiți secretari de stat în cadrul Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii.

Doi noi secretari de stat la Ministerul Transporturilor, ambii propulsați
de PSD. Mîndrescu, coleg cu Costescu
Ambii au fost numiți la solicitarea PSD și au mai deținut poziții în cadrul sistemului de
transport, fie la nivel central, fie la nivel local.
Unul dintre ei a avut o oarecare tangență cu sectorul feroviar. Este vorba de BogdanStelian Mîndrescu, care în 2017 a ocupat funcția de membru în Consiliul de Administrație
la Electrificare CFR SA.
Din CA al Electrificare CFR a făcut parte, în aceeași perioadă, și Dan Marian Costescu,
cel care ulterior avea să devină director general al CFR Călători, după cum reiese
din Hotărârea nr. 2 din 22.03.2017 a filialei CFR SA.
Mîndrescu a fost și șeful de cabinet al fostului ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.
Ulterior, în mandatul de prim ministru al lui Sorin Grindeanu, actualul ministru al
Transporturilor, el a fost numit director general al Companiei Naționale Aeroporturi
București, funcție din care a demisionat în 2018.

În cariera sa profesională, Bogdan Mîndrescu a ocupat poziții dintre cele mai diverse, atât
la stat cât și în domeniul privat. Timp de un an, din decembrie 2014 și până în decembrie
2015, a fost consultant pentru Shandong Group Co LTD China. Bizar, potrivit propriei
biografii, iar o lună de zile a fost și șef de cabinet la Transporturi, și consultant în domeniul
privat.
Înainte de job-ul de la chinezi, actualul director general de la CNAB a fost consultant
cabinet președinte al Societății Române de Televiziune (SRTV). În perioada octombrie
2012-octombrie 2013, a fost director economic al unei firme private, Pandor SRL, după
ce fusese consilier detașat la Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri. În cariera sa,
el a mai lucrat ca economist la Formenerg SA, o societate de stat, dar și pe post de
consultant de vânzări credite la Bancpost.
Ca pregătire profesională, Bogdan Mîndrescu este absolvent al Facultății de Administrație
și Afaceri din cadrul Universității București. Apoi, a mai absolvit și Facultatea de Drept și
Ştiințe juridice din cadrul Universității Dimitrie Cantemir și a precizat în CV-ul său că și-a
mai luat un masterat în Integrare și Afaceri Europene. De asemenea, a urmat cursurile
Facultății de Management în Agroturism și Dezvoltare Rurală de la Universitatea de
Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Constantin Gabriel Bunduc vine de la Bacău
Al doilea secretar de stat la MT numit de premierul Nicolae Ciucă este Constantin Gabriel
Bunduc. El are 40 de ani și a absolvit în 2005 Facultatea de Drept a Universității „Petre
Andrei” din Iași.
Până în 2013 a lucrat în sistem privat, după care s-a angajat la Direcția Dezvoltare
Durabilǎ și Managementul Proiectelor a Consiliului Județean Bacău. Din 2016, este
expert accesare fonduri structurale şi de coeziune si șef serviciu fonduri nerambursabile
la Aeroportul Internațional George Enescu. Potrivit Ziarului de Bacău, a participat la
redactarea și implementarea proiectelor de dezvoltare ale Aeroportului Bacău, în valoare
de 120 milioane de euro.
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