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Informaţii personale
Nume / Prenume DRAGOMIR ROBERT GABRIEL
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Naţionalitate Română
Data naşterii 28.11.1973
Sex Masculin



Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

August 2011 – prezent
Consultant în asigurări

Activităţi şi responsabilităţi Consultanţă în afaceri, marketing şi vânzări în asigurări
principale
Numele și adresa angajatorului SC INTELIGENT CONSULTING GDT SRL
Tipul activității sau sectorul Asigurări
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Septembrie 2014 - Noiembrie 2015
Formator

Activităţi şi responsabilităţi Cursuri de calificare pentru femei în cadrul proiectului
principale POSDRU/144/6.3/S/126567 “PROFEMIN”, Curs Agent de curăţenie clădiri şi
mijloace de transport, Curs Operator introducere, prelucrare și validare date
Numele și adresa angajatorului Universitatea “Spiru Haret”
Tipul activității sau sectorul Predare cursuri de calificare profesională
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Iulie 2013 – Decembrie 2013
Expert calitate

Activităţi şi responsabilităţi Cursuri, seminarii şi conferinţe în cadrul proiectul multi-regional “ Dezvoltarea
principale 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”
Numele și adresa angajatorului Universitatea “Spiru Haret”
Tipul activității sau sectorul Susţinerea de prelegeri şi conferinţe cu studenţii şi cadre didactice universitare
de activitate
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Perioada Octombrie 2011 – Septembrie 2012
Funcţia sau postul ocupat

Formator

Activităţi şi responsabilităţi Curs de calificare Inspector Resurse Umane şi Competenţe Antreprenoriale în
principale cadrul proiectul multi-regional POSDRU/97/6.3/S/64240 “ProFeminAntrep Promovarea egalitaţii de şanse în antreprenoriat” Curs Operator introducere,
prelucrare și validare date
Numele și adresa angajatorului Universitatea “Spiru Haret”
Tipul activității sau sectorul Predare cursuri de calificare profesională
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Mai 2011 – Septembrie 2011
Formator

Activităţi şi responsabilităţi Curs de antreprenoriat în cadrul proiectul multi-regional
principale POSDRU/97/6.3/S/64240 “ProFeminAntrep -Promovarea egalitaţii de şanse în
antreprenoriat”, Îndrumarea realizării planurilor de afaceri, Membru în comisii
de evaluare a planurilor de afaceri
Numele și adresa angajatorului Universitatea “Spiru Haret”
Tipul activității sau sectorul Predare cursuri de calificare profesională
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Iunie 2008 – iunie 2012
Preşedinte al comisiei Buget Finanţe la Consiliul Local Lereşti

Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea, întocmirea şi urmărirea tuturor activităţilor economice din cadrul
principale primăriei ale aparatului executiv pe departamentul economic
Numele și adresa angajatorului Primăria Lereşti – Argeş
Tipul activității sau sectorul Consilier local
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Februarie 2008 – prezent
Director al Centrului de Cercetări Economice Aplicate

Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activităţii centrului de cercetare; stabilirea temelor de cercetare;
principale realizarea contractelor de cercetare; valorificarea articolelor ştiinţifice şi
organizarea conferinţelor ştiinţifice a cadrelor didactice şi a
studenţilor/masteranzilor, coordonarea colectivelor de cercetare
Numele și adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Câmpulung Muscel, Str. Traian, Nr. 223,
Argeş
Tipul activității sau sectorul Cercetare
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2003 – prezent
Preparator universitar Octombrie 2003 – Ianuarie 2004
Asistent universitar Februarie 2004 – Ianuarie 2006
Lector universitar Februarie 2006 – Septembrie 2017
Conferențiar universitar Octombrie 2017 - prezent.
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Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică, cursuri şi laboratoare:
principale Licentă: Comerţ electronic, Auditarea Sistemelor Informatice, Sisteme
Informatice pentru Asistarea Deciziei, Sisteme Informatice Financiar Bancare,
Sisteme Informatice de Gestiune, Limbaje de programare, Sistemul de Gestiune a
Bazelor de date, Informatică de Gestiune Baze şi Internet, Coordonare Practica de
specialitate.
Master: Afaceri electonice pe Internet, Securitatea afacerilor electronice, Sisteme
expert de gestiune, Sistemul decizional al afacerilor
Din anul universitar 2012-2013 până în prezent am predat şi seminarizat și
următoarele discipline: Asigurări şi reasigurări, Eficienţă economică,
Contabilitate proceduri, Contabilitate publică, Contabilitate internaţională,
Contabilitate de gestiune
Numele și adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Câmpulung Muscel, Universitatea Spiru Haret,
Câmpulung Muscel, Str. Traian, Nr. 223, Argeş
Tipul activității sau sectorul Educaţie
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2003 – Februarie 2004
Inginer

Activităţi şi responsabilităţi Responsabil IT;
principale
Numele și adresa angajatorului Organizarea activităţii de producţie, vânzarea şi încheierea contractelor de
comercializare a produselor din lemn
Tipul activității sau sectorul S.C. SILVOCOM Lereşti S.R.L., Lereşti - Argeş
de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Noiembrie 1998 – Decembrie 2002
Inginer de sistem

Activităţi şi responsabilităţi Responsabil IT. Realizarea reţelei de calculatoare şi programarea acestora
principale
Numele și adresa angajatorului Organizarea reţelei de distribuţie a produselor petroliere şi încheierea
contractelor de comercializare
Tipul activității sau sectorul SC AUTOCOM CICU SA Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 24, Câmpulung
de activitate Muscel, Argeş
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

August 1997 – Aprilie 1998
Inginer de sistem

Activităţi şi responsabilităţi Programarea calculatoarelor şi realizarea materialelor necesare pentru târguri,
principale expoziţii şi publicitate
Numele şi adresa Fabrica de Piese şi Subansamble Auto – ARO S.A., Str. Mărăşti, Nr. 10,
angajatorului Câmpulung Muscel, Argeş
Tipul activităţii sau sectorul Producţia şi comercializarea de subansamble auto
de activitate


Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

23-25 iunie 2017
Certificat de absolvire Competențe Antreprenoriale, Seria L, Nr.00129725
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Competenţe profesionale Competențe Antreprenoriale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Spiru Haret
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Septembrie - noiembrie 2016
Certificat de absolvire trainingul digital online Digital Marketing

Competenţe profesionale 23 module privind marketingul digital, ecommerce si instrumente de promovare:
dobândite email marketing, marketing prin motoare de căutare şi reţele de socializare
Numele şi tipul instituţiei de Google Atelierul Digital – IAB Europe
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Septembrie - noiembrie 2015
Certificat de absolvire a programului de calificare profesională a
intermediarilor în asigurări persoane fizice – Program aprobat de Comisia de
supraveghere a asigurărilor

Competenţe profesionale Consultanţă în asigurări, legislaţie în asigurări. Platforme de lucru online pentru
dobândite emiterea şi gestionarea unui portofoliu de asigurări
Numele şi tipul instituţiei de Institutul de Studii Financiare
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Septembrie - noiembrie 2015
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

August 2014 - Septembrie 2015
Atestat de studii postdoctorale Nr. 841/29 septembrie 2015

Competenţe profesionale Cercetător postdoctorat. Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi
dobândite post-doctorală – READ Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926, Număr de
contract de cercetare postdoctorală: 611/14.08.2014
Numele şi tipul instituţiei de TITLUL LUCRĂRII DE DISERTAŢIE POSTDOCTORALĂ: ASISTAREA
învăţământ / furnizorului de DECIZIEI PRIVIND INVESTIȚIILE ÎN IMOBILIZĂRI CORPORALE
formare
Nivelul în clasificarea Academia Română
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

11 iunie – 22 iunie 2014
Certificat de absolvire Seria I nr.00372526 /31.07.2014 pentru ocupația
Expert Achiziții Publice
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Disciplinele principale Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, elaborarea documentelor de
studiate / competenţe specialitate, acordarea consultației de specialitate, aprofundarea legislației în
profesionale dobândite domeniul achizițiilor publice, planificarea achizițiilor publice, procesul de
atribuire
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Spiru Haret
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2013 – Februarie 2014
Certificat de participare nr.112/19.02.2014 în domeniul tehnologiilor
Elearning

Disciplinele principale Modalităţi de construcţie a cursului şi a materialelor aferente pentru platforme de
studiate / competenţe elearning, crearea testelor de evaluare in sistem elearning, integrarea datelor de
profesionale dobândite prelucrare pe platformele de elearning
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Spiru Haret
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2013 – Februarie 2014
Certificat de participare nr.112/17.02.2014 – în domeniul tehnologiilor ID
şi IFR

Disciplinele principale Particularităţile tehnologiilor ID şi IFR
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Spiru Haret
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

28 martie 2012 – 01 aprilie 2012
Certificat de absolvire Seria G nr.00208360 /01.06.2012 pentru ocupaţia
Manager Resurse Umane

Disciplinele principale Consilierea managerilor în probleme de resurse umane, coordonarea activităţilor
studiate / competenţe de resurse umane, elaborarea strategiilor de resurse umane, monitorizarea
profesionale dobândite costurilor de personal
Numele şi tipul instituţiei de Fundaţia România de Mâine
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională

Perioada

26 octombrie 2011 – 30 noiembrie 2011
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Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire Seria G nr.00208533 /23.02.2012 pentru ocupaţia
Auditor în Domeniul Calităţii

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii, colectarea
şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit, conducerea auditului,
rapoarte de examinare în audit, planificarea activităţii de audit.

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Spiru Haret
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2011 – Iulie 2013
Diplomă de Master în modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Disciplinele principale TITLUL LUCRĂRII DE DISERTAŢIE: SISTEM DE CONDUCERE A UNUI
studiate / competenţe PEDIPULATOR TIP STEWART
profesionale dobândite
Logica Fuzzy şi reţele neuronale pentru studiul sistemelor mecanice mobile,
Tehnici de optimizare a sintezei sistemelor mecanice mobile, Sisteme mecanice
mobile seriale si paralele
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Universitatea Politehnica București – Bucureşti

Masterat, ISCED LEVEL 7

26 septembrie 2011 – 02 octombrie 2011
Certificat de absolvire Seria G nr.00208512 /02.02.2012 pentru ocupaţia
Manager Îmbunătăţire Procese

Disciplinele principale Coordonarea echipei de îmbunătăţire a proceselor, organizarea locului de muncă,
studiate / competenţe identificarea fluxului de valoare şi a factorilor de impact, stabilirea sistemului de
profesionale dobândite indicatori pentru îmbunătăţirea proceselor, dezvoltarea şi optimizarea sistemului
de management vizual al proceselor.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Spiru Haret
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională

Perioada

19 noiembrie – 28 noiembrie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire Seria F nr.0153334 /16.12.2010 pentru ocupaţia
Formator

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea
particularităţilor la formare, marketing-ul formării, proiectarea, organizarea şi
evaluarea programelor de formare profesională

Numele şi tipul instituţiei de Fundaţia România de Mâine
învăţământ / furnizorului de
formare
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Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2005 – Mai 2011
Diplomă de Doctor în contabilitate – specialitatea contabilitate şi
informatică de gestiune, OMECTS nr.6697 din 21.12.2011

Disciplinele principale TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: SISTEM INFORMATIC PENTRU
studiate / competenţe ASISTAREA DECIZIILOR PRIVIND IMOBILIZĂRILE
profesionale dobândite
Sisteme informatice de asistarea deciziei, Business-Intelligence,
Managementul sistemelor informatice
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada

Academia de Studii Economice – Bucureşti

Doctorat, ISCED LEVEL 8

Martie – iulie 2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire Seria D nr.0018274 /15.11.2005 pentru dobândirea
competenţelor de pregătire a personalului didactic – Curs Postuniversitar

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Psihologia educaţiei, pedagogie, didiactica specialităţii, sociologia educaţiei,
tehnologia informaţiei şi a comunicării, practica pedagogică

Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională

Perioada

20 septembrie 2002 – 22 noiembrie 2002

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire a cursului de formare Seria F nr.82781 /11.06.2003
pentru specializarea Contabilitate informatizată

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Contabilitatea agenţilor economice, organizarea activităţilor din contabilitate,
întocmirea situaţiilor contabile cu ajutorul tehnologiilor informaţiei şi
comunicării, decizii asistate în contabilitate

Numele şi tipul instituţiei de MEC prin Centrul teritorial de instruire autorizat CPI – SC MONDOSOFT SRL
învăţământ / furnizorului de RM Vâlcea – partener Microsoft
formare
Nivelul în clasificarea Naţională
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 1992 – Iulie 1997
Diplomă de Licență, licenţiat în Ştiinţa şi Ingineria Calculatoarelor

Disciplinele principale Limbaje de programare, Algoritmi de calcul, Reţele de calculatoare, Grafica,
studiate / competenţe Elemente de inteligenţă artificială, Dispozitive şi circuite electronice, Circuite
profesionale dobândite integrate digitale, Programarea calculatoarelor
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Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Automatică şi Calculatoare, specializarea Calculatoare,
învăţământ / furnizorului de Universitatea “Politehnică” Bucureşti
formare
Nivelul în clasificarea Studii universitarare, ISCED LEVEL 7
naţională sau internaţională



Aptitudini şi competenţe
personale
Limba străină cunoscută
Înţelegere
Ascultare
Citire

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză
A
1

Utilizator
elementar

A Utilizator
1 elementar

A
1

Utilizator
elementar

A Utilizator
1 elementar

Limba engleza

Vorbire
Participare la Discurs
conversaţie
oral
Utilizato
r
A Utilizator A
elementar
elementa
1
1
r
Utilizato
r
A Utilizator A
1 elementar 1 elementa
r

Scriere
Exprimare scrisă

A
1

Utilizator
elementar

A
1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi - Capacitate de comunicare interpersonală
sociale - 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.
Competenţe şi aptitudini - Capacitatea de organizare a activităţii profesionale în mod eficient pe termen
organizatorice 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
Competenţe şi aptitudini de - Utilizarea, conceperea şi prezentarea proiectelor cu ajutorul pachetului
utilizare a calculatorului 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 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
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Afilieri profesionale - director al Centrului de Cercetări Economice Aplicate CCEA al Facultăţii
de Ştiinţe Economice Câmpulung a Universităţii „Spiru Haret”
- preşedinte comisie bacalaureat sesiunea septembrie 2013 la Colegiul
Comercial „Virgil Madgearu” Tg-Jiu numit prin Ordinul Ministrului
Educației și Cercetării nr. 4819/20.08.2013
- membru/organizator Conferinta naţională cu participare internaţională
Anuala a Cadrelor Didactice – Economie, Informatica si Comunicare – EIC
din anul 2010
- membru al Asociaţia Română de Marketing - din 2003 (AROMAR)
Certificat nr.1199;
- membru al Societăţii de istorie – legitimaţie nr. 46/ 2009;
- membru în colectivul de redacţie al Revistei Analele Universităţii “Spiru
Haret” Seria Economie din anul 2009;
- membru A.G.I.R. Timişoara, Nr legitimatie: 62853 /2017
- membru în colectivul de redacţie al Jurnalului Human Resource
Management Academic Research Society Link:
http://hrmars.com/index.php/pages/detail/Editorial-Board-IJARAFMS
- membru WEA
- membru ACEU, http://www.aceu-edu.org/members
- vicepreşedinte al Asociaţiei Betel Câmpulung
- consilier local al primăriei Lereşti în perioada 2008-2012
- membru în comisiile de licență / disertație.
- membru în comisiile de admitere / echivalare studii.
- membru în echipe de întocmire a dosarelor de autoevaluare a programelor
de studii universitare de licenţă / masterat pentru autorizare / acreditare /
reevaluare.
- membru Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității - Facultatea de Științe
Economice Câmpulung Muscel - Universitatea Spiru Haret (2012-prezent)
- membru în Consiliul Departamentului de Ştiinţe Economice din 2016 prezent
- membru în Consiliul Facultăţii în perioda 2012 – 2015
- preşedinte comisie de examen pentru ocuparea postului de Analist
Programator la Spitalul Pneumoftiziologie Câmpulung - Muscel, Adeverinţă
nr.621/22.05.2017
- membru in Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Dan Barbilian”
perioada 2014 – prezent, Adeverinţă nr.621/22.05.2017
- membru in Consiliul de Administraţie al Şcolii de Muzică din Câmpulung
Muscel perioada 2011 – 2015, Adeverinţă nr.236/22.05.2017
- membru in Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Şcolii de Muzică din
Câmpulung Muscel perioada 2011 – 2015, Adeverinţă nr.237/22.05.2017
- preşedintele Comisiei Buget-Finanţe din cadrul Primăriei Lereşti în perioada
2008-2012, Adeverinţă nr.2504/22.05.2017
- îndrumător de an, ciclul de licenţă la Facultatea de Științe Economice
Câmpulung Muscel - Universitatea Spiru Haret, 2010 - prezent
Alte competenţe - întreţinerea şi întreţinerea paginii web a facultăţii şi a Centrului de
Cercetări Economice Aplicate
- implementarea procesului de evaluare pe platforma de eLearning BlackBoard
- responsabil indexări în BDI (DOAJ, REPEC, SSRN, CEEOL) pentru
revista Analele Universităţii Spiru Haret – Serie Economică
Permis de conducere categoria B,C,D şi E;
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Informaţii suplimentare Proiecte, cercetare şi mobilităţi
- participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
- publicarea a 10 articole indexate ISI
- autor unic 2 cărţi de specialitate şi coautor la 4 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)
Anexe CIMuri, Fișe de post, Adeverințe, Recomandări etc și Diplome, Certificate,
Adeverințe, Atestate etc inclusiv eventuale Suplimente privind
COMPETENȚELE DOBÂNDITE care să ateste informațiile prevăzute în
CV, referitoare la Experiența profesională specifică și Educație și Formare

Data:
Semnatura
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