Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Dovleac Raluca-Anamria
Str. Universității nr.20, Petroşani, Hunedoara, România
+40 720 109 740
raluca.dovleac@yahoo.com
română
14.02.1991
feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

10.2016 - Prezent
Asistent cercetare
 Desfăşurarea activităţii de predare şi de seminar, a lucrărilor practice sau de
laborator
 Colectarea, gestionarea și arhivarea datelor pentru studiile incluse în planul de
cercetare,elaborarea de lucrări științifice
 Participarea la conferințe, colocvii, comunicări de specialitate din țară și străinătate
 Realizarea rapoartelor de activitate lunare
 Organizarea de simpozioane, workshop-uri și activități extracurriculare
Universitatea din Petroșani, Str.Universității nr.20, Petroşani, România
http://www.upet.ro

Perioada 01.10.2018 – 30.11.2018
Funcția sau postul ocupat Mentor
Numele și adresa angajatorului Universitatea din Petroșani, Str.Universității nr.20, Petroşani, România
http://www.upet.ro
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

02.2016 – 09.2016
Director programe
 Coordonarea echipei înspre realizarea obiectivelor stabilite
 Proiectarea şi implementarea activităţilor de dezvoltare strategică
 Gestiunea portofoliului de proiecte deţinute de firmă
 Reprezentarea firmei în raport cu clienţii
 Social marketing & public resources
S.C Swiss Integrated Services S.R.L, Str. Carol Schreter nr.2A, Petroşani, România
http://swissintegrated.services
09.2013 – 02.2016
Magaziner
 Recepţia mărfii
 Eliberarea materialelor necesare producţiei
 Comandarea necesarului de material
 Facturarea bunurilor vândute
 Gestiunea informatizată a materialelor
S.C. Ec Electronics Manufacturing S.R.L, Str. Stadionului nr.4, Petroşani, România
http://www.ecelectronics.co.uk

Educaţie şi formare
Perioada
Numele si tipul institutiei de invatamant
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2016 – Prezent, Studii de doctorat, domeniul „Inginerie şi Management”
Universitatea din Petroşani

2013 – 2015, Studii de masterat, specializarea „Contabilitate şi audit”
Economist
Politici şi practici fiscale
Contabilitate de gestiune aprofundată
Audit şi control intern
Sisteme integrate de contabilitate şi gestiunea firmei
Drept comercial şi fiscal







Universitatea din Petroşani, Facultatea de Științe

2010 – 2013, Studii de licenţă, specializarea „Management”
Economist
Management general
Marketing
Managementul productiei
Management strategic
Managementul resurselor umane







Universitatea din Petroşani, Facultatea de Științe

2006 – 2010, Studii liceale, specializarea “Turism şi alimentaţie publică”
Technician în turism

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

 Organizarea agenţiei de turism
 Organizarea resurselor umane
 Marketingul afacerii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Colegiul economic “Hermes” Petroşani

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleză

C2

Italiană

A2

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Utilizator
Utilizator
C2
C2
experimentat
experimentat
Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Scriere
Discurs oral

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
elementar

A2

Exprimare scrisă

Utilizator
C2
experimentat
Utilizator
elementar

A2

Utilizator
experimentat
Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă; influentă; sociabilă; integrare rapidă în colectiv nou; bune abilităţi de
relaţionare -dobândite atât în cadrul locului curent de muncă, cât şi pe parcursul studiilor
superioare, prin participarea la conferinţe şi simpozioane studenteşti.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Bune abilităţi decizionale - chiar şi în conditii de stres; spirit de iniţiativă; abilităti de
planificare şi organizare
Pachetul Microsoft Office; bune abilităţi de navigare a Internetului; SAGA; Uniplan ERP

Informaţii suplimentare Publicații: 11

Articole științifice publicate în reviste si proceeding-uri cotate ISI: 5
Articole in reviste si volumele unor manifestari stiintifice indexate BDI: 6
Brevete de invenție: 1
Proiecte: mentor: 1
Diploma de excelenta şi medalia de bronz la Salonul Internaţional de inventică
EUROINVENT 2019
Medalie de argint la Salonul Internaţional de Invenţii, Inovaţii „TRAIAN VUIA” 2019

