Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

DOBRE DOINA
Str Grivitei nr.29
Mobil: 004-0746037516

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

ddobre10@yahoo.com
Română
02.05.1960
Feminin

Experienţa profesională 34 ani
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

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

03.10.2020 - prezent
subprefect
Ministerul Afacerilor Interne - Institutia Prefetului- judetul Mehedinți
Sprijinirea prefectului in vederea indeplinirii atribuțiilor si prerogativelor care ii revin in calitate de
reprezentant al Guvernului pe plan local , in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare .
25.08 2020 – 02.10.2020
prefect
Guvernul României
Administrație publică, reprezentant al Guvernului pe plan local
12.06.2020 – 24.08 2020
subprefect
Ministerul Afacerilor Interne - Institutia Prefetului- judetul Mehedinți
Sprijinirea prefectului in vederea indeplinirii atribuțiilor si prerogativelor care ii revin in calitate de
reprezentant al Guvernului pe plan local , in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare .

Perioada

2009 - 11.06.2020

Funcţia sau postul ocupat

Consilier superior

Numele şi adresa angajatorului Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Curriculum vitae al
Dobre Doina

Coordonare activitate sportiva,responsabil SSM,responsabil cu aplicarea legii 544/2001 privind liberul
acces la la informatiile de interes public,consilier etic

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2005 - 2009
Director Executiv

Numele şi adresa angajatorului Directia pentru sport a judetului Mehedinti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management sicoordonare activitate sportiva
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1999 - 2005
Director marketing,Inginer

Numele şi adresa angajatorului S.C.FORSEV S.A. Dr.Tr.Severin
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate comerciala(contractari.marketing,livrari)si activitate de productie
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1985 - 1999
Inginer,Director
S.C.MECANOENERGETICA S.A.GURA VAII
Activitate comerciala(contractari.marketing,livrari)si activitate tehnica si de productie

Educatie si formare
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Titlul diplomei obtinute

Perioada
Titlul diplomei obtinute
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Titlul diplomei obtinute

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Curriculum vitae al
Dobre Doina

2006-2008
Master Universitatea din Craiova-Administrarea Afacerilor(2 ani)
2007-2018
Certificat de absolvire INA(Institutul National de Administratie)-Managementul afacerilor publice
Europene –Master (1 an),Certificat de absolvire-Inspector protectia muncii,Manager
proiect,Formator,Auditor in domeniul Calitatii,APSAP-Elaborarea,managementul si implementarea
proiectelorcu finantare europeana(strategia 2014-2020)
2000-2004 ,2004-2006
Licentiat in stiinte economice – Contabilitate si Gestiune Financiara,Economist Finante
Contabilitate de gestiune,contabiliate financiară,microeconomie,macroeconomie- cunoştiinţe teoretice
Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Licentiat in stiinte economie, Specializarea – Economist Finante
Studii universitare de scurtă durată (4+ 2 ani )
ISCED 5A
1980-1985
Inginer

matematică, fizică, organe de masini,rezistenta materialelor,proiectarea utilajelor pentru
sudare,tehnologii de sudare etc cunostiinte teoretice
Institutul Politehnic Traian Vuia din Timişoara
Facultatea de Mecanica
Specializarea – Utilajul si Tehnologia Sudarii

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare de lungă durată (5 ani)
ISCED 5A

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străinecunoscute

Limba Română

Engleză, Franceză

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleză
Franceză

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

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

Competenţe şi abilităţi sociale - Sunt o fire sociabilă şi mă adaptez uşor la nou.

- Îmi place lucrul în echipă, am realizat diverse proiecte alături de colegii mei.
- Îmi doresc să învăţ lucruri noi , să am o relaţie permanentă cu colegii cu experienţă dispuşi să-mi
impărtăsească din aceasta .

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere

Curriculum vitae al
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- Capacitatea de analiză ,sinteză precum si capacitate de planificare
- Experienta in conducere
-Capacitatea de a colabora cu alte functii si terte parti
-Capabilitatea de a stabili prioritati in vederea solutionarii problemelor existente sau aparute
-Capacitatea de control,mediere si negociere
-Creativitate si spirit de initiativa
În timpul facultăţii sub indrumarea profesorilor am realizat diverse proiecte care apoi si-au gasit
aplicabilitate la locul de munca
-Utilizare calculator

-Cunoştiinţe de Word,Excel dobandite in mod individual
-Certificat ECDL Start

NU

