
              

 

 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ravas, Doru Bogdan 

Adresă(e) Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918, BL. 122, Sc. 1, Ap. 15  

Telefon(oane)  Mobil: 0721521866 

Fax(uri)  

E-mail(uri) ravasbogdan@yahoo.com;  
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 21.03.1982 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Petrosani/ Facultatea de Ştiinţe/ Departamentul de Ştiinţe 
economice, activitate de predare 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2011-prezent 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitati de curs, seminar, coordonare practica de vara, comisii admitere, comisii examinare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar 

Perioada 2005-2011 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitati de seminar, coordonare practica de vara, comisii admitere, comisii examinare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar 

Perioada 2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat vicepresedinte 

Activităţi şi responsabilităţi principale aprobari cereri de imprumuturi, decizii administrative 

Numele şi adresa angajatorului CAR CFR Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate administrativa 

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat responsabil regional 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatii la nivelul Vaii jiului 

mailto:ravasbogdan@yahoo.com


              

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului Fundatia Noi Orizonturi Lupeni, Bd. Pacii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate administrativa 

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat responsabil PR 

Activităţi şi responsabilităţi principale asigura interfata in relatia cu cetatenii si administratiile locale 

Numele şi adresa angajatorului Aderenta SRL Vulcan, Bd. Mihai Viteazu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate de comunicare 

  

Educaţie şi formare  
  

Calificarea / diploma obţinută Curs de instruire desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/7/1.3/64273 „Dezvoltarea 
resurselor umane din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea softului de e-Learning LECTORA pentru desfășurarea activităților didactice la 
programele de studii organizate sub forma învățământului la distanță 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Memory SRL Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Operator procesare text si imagine 

Perioada  2007 

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, planificare şi organizare, responsabilizare, creativitate, 
deschidere pentru învăţarea continuă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ITM, Hunedoara, Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator de formatori 

Perioada 2006-2009  

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate financiara, Contabilitate de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea afacerilor, Domeniul Contabilitate 

Perioada 2006-2008  

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul deseurilor, Evaluarea impactului antropic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petrosani, Facultatea de Mine, specializarea Controlul si monitorizarea calitatii 
mediului 

Perioada 2004-2006  

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul aprovizionarii, Strategii in turism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petrosani, Facultatea de Stiinte, specializarea Managementul ospitalitatii si 
turismului 

Perioada 2000-2004  

Calificarea / diploma obţinută Economist 



              

 

 

 

  

Data            Semnatura 

 

15.10.2017  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Contabilitate de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petrosani, Facultatea de Stiinte, specializarea Contabilitate si Informatica de 
gestiune 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

comunicare, cunostinte economice de specialitate, managementul proiectelor, operare PC 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Franceza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Managementul proiectelor - diploma Banca Mondiala 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Excell, PowerPoint 

  

  

Permis(e) de conducere Permis auto categoria B 
  

  

Anexe Lista de lucrari 


