
Nume / Prenume DOBRIN, Ionel - Gabriel

Experienţa profesională 
Perioada   Din 21 Decembrie 2016 până în Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prorector al  Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea domeniilor de activitate atribuite în competenţă şi asigurarea conducerii curente 
specifice domeniilor alocate (de regulă, activităţi de cercetare, învăţământ, bază materială, 
activităţi extracurriculare ş.a.) 
Coordonarea acțiunilor specifice prevăzute în Planul operațional și în Planul strategic al 
Universităţii 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA EUROPEANĂ ”DRĂGAN” din LUGOJ, 
Strada Ion Huniade, Nr.2, Lugoj, România 
Tel.: (40-256) 359 198 – Fax (40-256) 359 198 – E-mail: rectorat@deu.ro 
Website: http://www.universitateaeuropeanadragan.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior universitar 

Perioada   Din 01 Februarie 2013 până în 20 Decembrie 2016 
Funcţia sau postul ocupat Director al Departamentului de Cercetare Științifică și Proiecte Economice din cadrul 

Universităţii Europene ”Drăgan” Lugoj 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică universitară desfăşurată în cadrul Centrelor de 
Cercetare ale U.E.D. 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA EUROPEANĂ ”DRĂGAN” din LUGOJ, 
Strada Ion Huniade, Nr.2, Lugoj, România 
Tel.: (40-256) 359 198 – Fax (40-256) 359 198 – E-mail: ued@deu.ro 
Website: http://www.universitateaeuropeanadragan.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior universitar 
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Perioada Din 01 Aprilie 2000 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat 

 

Conferenţiar universitar, din 01 Octombrie 2015 până în prezent 
Lector universitar, din 01 Martie 2008 până în 30 Septembrie 2015 
Asistent universitar, din 01 Martie 2003 până în 29 Februarie 2008 
Preparator universitar, din 01 Aprilie 2000 până în 28 Februarie 2003 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinerea cursurilor de specialitate şi a seminariilor aferente disciplinelor cu caracter 
economic:  
Economie (ciclul I – Studii universitare de licenţă); 
Economia întreprinderii (ciclul I – Studii universitare de licenţă); 
Evaluarea firmei (ciclul I – Studii universitare de licenţă); 
Investiţii şi risc (ciclul I – Studii universitare de licenţă); 
Asigurări și reasigurări (ciclul I – Studii universitare de licenţă); 
Managementul firmei (ciclul II – Studii universitare de masterat); 
Management european comparat (ciclul II – Studii universitare de masterat). 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA EUROPEANĂ ”DRĂGAN” din LUGOJ, 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, 
Strada Ion Huniade, Nr.2, Lugoj, România 
Tel.: (40-256) 359 200 – Fax (40-256) 359 198 – E-mail: stiinte_lg@deu.ro 
Website: http://www.universitateaeuropeanadragan.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior universitar 

Perioada Din 01 Iulie 1999 până în 31 Martie 2000 
Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Activităţi manageriale şi evidenţa contabilă la nivel de firmă 

Numele şi adresa angajatorului 3B LUGO-COMPUTER S.R.L., 
Strada Tudor Vladimirescu, Nr.85N, Lugoj, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

Educaţie şi formare 

Perioada Din Octombrie 2015 până în Iunie 2016 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor profesionale dobândite prin absolvirea 

Programului Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă „Audit 
intern și audit financiar” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formarea și consolidarea abilităților specifice domeniului ”Audit intern și audit financiar” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ ”DRĂGAN” din LUGOJ, 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada Din Noiembrie 2003 până în Iulie 2008 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5837 / 

04.11.2008) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Aprofundarea prin studii doctorale a domeniului „Economie” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA” din SIBIU 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
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Perioada Din Iunie 2003 până în Septembrie 2003 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „Diagnosticul şi evaluarea afacerilor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formarea abilităţilor manageriale în domeniul diagnosticului şi evaluării afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DE VEST din TIMIŞOARA, 
AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ V VEST – Programul PHARE al UNIUNII 
EUROPENE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada Din Iunie 2001 până în Iunie 2003 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în specializarea „Analiză diagnostic şi evaluarea afacerilor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aprofundarea cunoștințelor de specialitate specifice proceselor de analiză, diagnostic şi 
evaluare a afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DE VEST din TIMIŞOARA, 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada Din Iunie 1999 până în Iunie 2000 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilitarea titularului de a funcţiona în calitate de cadru didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DE VEST din TIMIŞOARA, 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI SOCIOLOGIE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada Din Octombrie 1994 până în Iunie 1998 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă acordată de către UNIVERSITATEA DE VEST din TIMIŞOARA, 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Dobândirea titlului de Economist, în profilul Economic, specializarea: Finanţe-
Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ ”DRĂGAN” din LUGOJ, 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada Din 1990 până în Iunie 1994 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Absolvirea celor patru ani de studii liceale în specializarea Matematică - Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

LICEUL TEORETIC ”CORIOLAN BREDICEANU” din LUGOJ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 
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Activitate ştiinţifică 

Lucrări ştiinţifice 

Contracte de cercetare – dezvoltare 

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice, 
profesionale sau culturale 

Domenii de specializare 

Cărţi publicate: 4 – 2 cărți autor unic şi 2 cărți coautor 
Cursuri universitare: 7 
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau BDI: 24 
Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau 
internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN): 12 
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cu referenţi (cu ISSN sau ISBN): 26 
Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor cu referenţi (cu ISBN): 10 
Participarea la realizarea unor contracte de cercetare – dezvoltare: 20 

Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) 

Economia şi evaluarea întreprinderii; 
Investiţii şi risc; 
Asigurări şi reasigurări; 
Managementul firmei; 
Management european comparat. 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba franceză A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea personală dovedită de a lucra împreună cu alţi oameni, în locuri unde 
comunicarea este importantă, iar munca în echipă este esenţială. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea domeniilor de activitate atribuite în competenţă şi asigurarea conducerii curente 
specifice domeniilor alocate; coordonarea acțiunilor specifice prevăzute în Planul operațional 
și în Planul strategic al Universităţii. 
Participarea directă la organizarea Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Universităţii 
Europene ”Drăgan” din Lugoj. 
Implicarea în organizarea Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti a Universităţii 
Europene ”Drăgan” din Lugoj. 
Implicarea în realizarea activităţii de autoevaluare a programelor universitare existente, 
precum şi participarea nemijlocită la procesul de autoevaluare instituţională. 
Derularea activităţilor de natură extracurriculară organizate în cadrul Universităţii.  

Competenţe şi aptitudini tehnice Administrarea site-ului web al Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj 
(http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Un nivel avansat de utilizare a instrumentelor MICROSOFT OFFICE (în special Microsoft 
Word™, Excel™ și PowerPoint™). 
Cunoştinţe solide privind utilizarea unor programe complexe de calculator. 

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de grafica web 
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Alte competenţe şi aptitudini Preocupări pentru activităţi cu caracter economic, studiul literaturii de specialitate din acest 
domeniu, alte competenţe şi aptitudini specifice. 

Permis de conducere Categoria ”B” 

Informaţii actuale    PRORECTOR al Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj 
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