CURRICULUM VITAE

EUROPASS

INFORMATII PERSONALE

Nume/ prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)

DRAGOMIR ROBERT GABRIEL
Str. Ţarina, Nr.122, Loc. Lereşti, Judeţul Argeş
0745088247

Fax (uri)
E-mail (uri)

robert73d@yaho.com, robert.dragomir@spiruharet.ro

Nationalitate

Română

Data nasterii

28.11.1973

Sex

Masculin

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate

Octombrie 2003 – prezent
Preparator universitar Octombrie 2003 – Ianuarie 2004, Asistent universitar Februarie
2004 – Ianuarie 2006, Lector universitar Februarie 2006 - prezent, Facultatea de Ştiinţe
Economice, Câmpulung Muscel, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
Activitate didactică, cursuri şi laboratoare: Comerţ electronic, Sisteme Informatice de
Asistarea Deciziei, Sisteme Informatice Financiar Bancare, Sisteme Informatice de
Gestiune, Coordonare Practica de specialitate, Afaceri electonice pe Internet,
Securitatea afacerilor electronice, Sisteme expert de gestiune, Sistemul decizional ala
afacerilor
Din anul universitar 2012-2013 până în prezent am predat şi seminarizat următoarele
discipline: Asigurări şi reasigurări, Eficienţă economică, Contabilitate proceduri,
Contabilitate publică, Contabilitate internaţională, Contabilitate de gestiune
Întreţinerea paginii web a facultăţii şi a Centrului de Cercetări Economice Aplicate
Implementarea procesului de evaluare pe platforma de eLearning - BlackBoard
Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung Muscel, Str. Traian, Nr. 223, Argeş
Învăţământ

August 2011 - prezent
Consultant în asigurări
Consultanţă în afaceri, marketing şi vânzări în asigurări
Safety Broker August 2011 – Martie 2012 şi Professional Broker Martie 2012 - prezent
Asigurări

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate

Februarie 2008 – prezent
Director al Centrului de Cercetări Economice Aplicate
Coordonarea activităţii centrului de cercetare; stabilirea temelor de cercetare; realizarea
contractelor de cercetare; valorificarea articolelor ştiinţifice şi organizarea sesiunilor
ştiinţifice, coordonarea colectivelor de cercetare
Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung Muscel, Str. Traian, Nr. 223, Argeş
Cercetare

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate

August 2008 – iunie 2012
Preşedinte al comisiei Buget Finanţe la Consiliul Local Lereşti
Coordonarea, întocmirea şi urmărirea tuturor activităţilor economice din cadrul
primăriei ale aparatului executiv pe departamentul economic
Primăria Lereşti – Argeş
Consilier local

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate

Ianuarie 2003 – Septembrie 2004
Inginer la S.C. SILVOCOM Lereşti S.R.L.
Organizarea activităţii de producţie, vânzarea şi încheierea contractelor de
comercializare a produselor din lemn
Str. Ţarina, Nr. 109, Lereşti, Argeş
Debitarea materialului lemnos şi comerţ

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate

Noiembrie 1998 – Decembrie 2002
Inginer de sistem la S.C. AUTOCOM S.A.
Organizarea reţelei de distribuţie a produselor petroliere şi încheierea contractelor de
comercializare
Realizarea reţelei de calculatoare şi programarea acestora
Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 24, Câmpulung Muscel, Argeş
Comerţ cu produse petroliere

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate

August 1997 – Aprilie 1998
Inginer la Fabrica de Piese şi Subansamble Auto – ARO S.A.
Programarea calculatoarelor şi realizarea materialelor necesare pentru târguri, expoziţii
şi publicitate
Str. Mărăşti, Nr. 10, Câmpulung Muscel, Argeş
Producţia şi comercializarea de subansamble auto

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

Septembrie 2014 - Noiembrie 2015
Formator
Cursuri de calificare pentru femei în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567
“PROFEMIN”, Curs Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport, Curs Operator
introducere, validare şi prelucrare date
Universitatea “Spiru Haret”

• Numele si adresa angajatorului
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati

Mai 2011 – Septembrie 2013
Formator
Curs de antreprenoriat în cadrul proiectul multi-regional POSDRU/97/6.3/S/64240
“ProFeminAntrep -Promovarea egalitaţii de şanse în antreprenoriat”, Îndrumarea

principale
• Numele si adresa angajatorului

realizării planurilor de afaceri, Membru în comisii de evaluare a planurilor de afaceri
Universitatea “Spiru Haret”

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

Iunie 2012 – Decembrie 2012
Formator
Curs de calificare Inspector Resurse Umane şi Competenţe Antreprenoriale în cadrul
proiectul multi-regional POSDRU/97/6.3/S/64240 “ProFeminAntrep -Promovarea
egalitaţii de şanse în antreprenoriat”
Universitatea “Spiru Haret”

• Numele si adresa angajatorului
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa angajatorului

Octombrie 2013 – Martie 2014
Expert calitate
Cursuri, seminarii şi conferinţe în cadrul proiectul multi-regional “ Dezvoltarea şi
implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a
calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de
performanţă şi standardelor internaţionale de calitate”
Universitatea “Spiru Haret”

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta

• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale

August 2014 - Septembrie 2015
Atestat de studii postdoctorale Nr. 841/29 septembrie 2015
Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926, Număr de contract de cercetare
postdoctorală: 611/14.08.2014
ASISTAREA DECIZIEI PRIVIND INVESTIȚIILE ÎN IMOBILIZĂRI CORPORALE

Academia Română

Nivel 6, Şcoală postdoctorală

Octombrie 2011 – Iulie 2013
Master în modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
Logica Fuzzy si retele neuronale pentru studiul sist.mec.mobile, Tehnici de optimizare
a sintezei sistemelor mecanice mobile, Sisteme mecanice mobile seriale si paralele
Universitatea Politehnica București – Bucureşti

Masterat

Octombrie 2005 – Mai 2011
Doctor în contabilitate – specialitatea contabilitate şi informatică de gestiune,
OMECTS nr.6697 din 21.12.2011
Sisteme informatice de asistarea deciziei, Business-Intelligence, Managementul
sistemelor informatice

dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

Academia de Studii Economice – Bucureşti

Nivelul 6, Doctorat

Octombrie 1992 – Iulie 1997
Licenţă, Ştiinţa şi Ingineria Calculatoarelor
Limbaje de programare, Algoritmi de calcul, Reţele de calculatoare, Grafica,
Elemente de inteligenţă artificială, Dispozitive şi circuite electronice, Circuite
integrate digitale, Programarea calculatoarelor
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, specializarea Calculatoare, Universitatea
“Politehnică” Bucureşti
Nivelul 5, Universitar
1. Curs Informatica economică aplicată, Mondosoft Râmnicu-Vâlcea
certificat Microsoft seria F nr 82781/11.06.2003 Perioada Septembrie
2002 –
Noiembrie 2002
2. Studii postuniversitare de psihopedagogie, Academia de Studii
Economice Bucureşti, Certificat de absolvire seria D nr.18274
Perioada martie – iulie 2005
3. Curs Formator certificat CNFPA, Certificat de absolvire seria F
nr.153334 Perioada noiembrie 2010
4. Curs Manager îmbunătăţire procese certificat CNFPA prin Prosim
Consult, Certificat de absolvire seria G nr.208512 Perioada
octombrie 2011
5. Curs Auditor în domeniul calităţii certificat CNFPA prin Prosim
Consult, Certificat de absolvire seria G nr.208533 Perioada
noiembrie 2011
6. Curs Manager resurse umane certificat CNFPA, Certificat de
absolvire seria G nr.208360 Perioada aprilie 2012
7. Curs Expert achiziţii publice certificat CNFPA, Certificat de
absolvire seria I nr.372526 Perioada iunie 2014
8. Curs Calificarea profesionala in domeniul distributiei produselor de
asigurare certificat de Institutul Studii Financiare Bucureşti,
Certificat de absolvire seria CPIF nr.68079 Cod RI 6503801441

APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE

LIMBA (I) STRAINA (E)
CONOSCUTA (E)
LIMBA (I) MATERNA (E)

Română
Engleză, franceză
Intelegere
Ascultare
Citire

B2
B2

B2
B2

Vorbire
Participare
Discurs
la
oral
conversatie
B2
B2
B2
B2

Scriere
Exprimare scrisa

B2
B2

COMPETENTE SI ABILITATI
SOCIALE

COMPETENTE SI APTITUDINI
ORGANIZATORICE

COMPETENTE SI APTITUDINI DE
UTILIZARE CALCULATORULUI .

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE PERMIS (E) DE

- Capacitate de comunicare interpersonală
- Capacitate de a asculta
- Capacitate de muncă în program prelungit şi în condiţii de stres
- Capacitate de lucru în echipă
- Abilitate de negociere a situaţiilor conflictuale
- Capacitatea de a gestiona situaţiile de criză.

- Capacitatea de organizare a activităţii profesionale în mod eficient pe termen scurt,
mediu şi lung
- Capacitate de concentrare şi de sintetizare rapidă a problemelor importante oferind
prioritate în rezolvarea acestora
- Capacitate de adaptare în funcţie de interesele instituţiei şi de elementele subiective
nou apărute
- Capacitate de argumentare a propriilor puncte de vedere
- Capacitatea de a-i mobiliza pe ceilalţi membrii ai echipei în vederea rezolvării
operative a unei probleme urgente
- Dimensionarea sarcinilor personalul din subordine în funcţie de pregătirea
profesională şi de capacitatea fizică şi psihică a fiecăruia.
- Utilizarea, conceperea şi prezentarea proiectelor cu ajutorul pachetului Microsoft
Office (editare – Word, calcul tabelar şi prezentări grafice – Excel, prezentarea
conţinuturilor - Power Point, realizarea şi explorarea bazelor de date – Access,
realizarea paginilor web – Front Page)
- SQL Server
- Utilizarea sistemelor de operare, 2000, XP, Vista,Windows 7, Windows 8, Windows
10
- Programare Visual Basic, HTML
- Utilizarea platformei E-Learning Blackboard
- Utilizare Internet
- experienţa predării cursurilor la ciclul de masterat prin disciplinele: Afaceri
electronice pe Internet, Securitatea afacerilor, Sistemul decizional al afacerilor,
Sisteme expert şi Practica de specialitate
- responsabil cu coordonarea activităţii de practică la ciclul de masterat
categoria B,C, E; ofiţer în rezervă

CONDUCERE

INFORMATII SUPLIMENTARE

Proiecte, cercetare şi mobilităţi
- participarea la conferinţe internaţionale şi publicarea a 10 articole indexate ISI
- membru al Asociaţia Română de Marketing - din 2003 (AROMAR) Certificat
nr.1199
- membru al Societăţii de istorie - din anul 2009
- membru în colectivul de redacţie al Revistei Analele Universităţii “Spiru Haret”
Seria
Economie din anul 2009
- membru în colectivul de redacţie al Jurnalului Human Resource Management
Academic Research Society Link:
http://hrmars.com/index.php/pages/detail/Editorial-Board-IJARAFMS
- autor unic 1 carte de specialitate şi coautor la 3 cărţi de specialitate
- am publicat peste 100 de articole în ţară şi străinătate (articole în volume ale
conferinţelor ştiinţifice, reviste şi jurnale) în domeniul economic (specialitatea
informatică economică)
- vicepreşedinte al Asociaţiei Betel Câmpulung
- consilier local al primăriei Lereşti în perioada 2008-2012

