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Informaţii personale
Nume

Dolea Gabriel-Gheorghe

Adresa

3/3/3, Aleea Florilor, 332006 Petroşani, România

Telefon

0254545801; 0720067205, 0766416675

Fax
E-mail

gabrieldolea@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

20.12.1954

Locul de muncă
vizat / Domeniul
ocupaţional

Universitatea din Petrosani
Departament Management Ingineria Mediului șiGeologie
Conferențiar universitar

Experienţa
profesională
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
resposabilităţi

Prezent - Octombrie 2001
Universitatea din Petroşani , str.Universităţii nr.20
Învăţământ
Conferenţiar universitar la Catedra de Management
Predare şi seminarizare la disciplinele: “Management industrial” , Managementul
producţiei”, “ Inginerie industrială”, “ Statistică economică”, “ Management operaţional” ,
“ Statistică pentru managementul afacerilor”, “ Statisitică aplicată în turism”

Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
resposabilităţi

Octombrie 1990-octombrie 2001
Universitatea din Petroşani , str.Universităţii nr.20

Perioada
Numele şi adresa

1984-1990
Universitatea din Petroşani , str.Universităţii nr.20

Învăţământ
Şef lucrări la Catedra de Management
Predare şi seminarizare la disciplinele: “Managementul producţiei “, Management
industrial”, “ Inginerie industrială”, “Statistică aplicată pentru turism”, “Statistică economică”.

angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Învăţământ
Asistent universitar la Catedra de Tehnică Minieră Generală
Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică contractată cu unităţi miniere din România..
Sminarizare şi coordonarea proiecte de an la disciplinele: “ Organizarea şi conducerea
întreprinderilor”, “ Modelare matematică în proiectarea minelor”.
Septembrie 1980-martie 1984
Întreprinderea de Utilaj Minier din Petroşani, Str.Uzinei , nr.1.
Producţie
Inginer stagiar
Mambru în colectivul serviciulşui “ Programare, lansare şi urmărirea fabricaţiei”.
Responsabil cu urmărirea în fabricaţie a Complexelor mecanizate utilizat în minele de
căbuni, precum şi cu monitorizarea în exploatare (în subteran) a Complexelor mecanizate
fabricat la Întreprinderea de Utilaj Minier

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului
de formare
Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului
de formare
Perioada
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Principalul obiect studiat
/aptitudini ocupaţionale
Tipul calificării/diploma
obţinută
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Principalul obiect studiat
/aptitudini ocupaţionale
Tipul calificării/diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire /învăţământ
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

2011
Curs de perfectionare
Platforma de e-learning – Operator procesare text si imagine
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de
Sanse
2010
Curs de specializare Manager Proiect
/
Comunicare interpersonala, Coordonarea muncii in echipa, Stabilirea scopului
proiectului, Planificarea activitatilor, Realizarea procedurii de achizitii, Managementul
riscurilor, Managementul echipei, Managementul calitatii
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de
Sanse
2009
Formator de formatori
Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori, stimularea comunicării implicative şi a
muncii în echipă, asigurarea de servicii de consiliere, organizarea şi monitorizarea
sesiunilor de formare, conceperea propriei activităţi de formare ca formator de formatori,
proiectarea şi elaborarea cursurilor de formare.
Curs de perfectionare
Formator de formatori
1999-2000
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului si Ministerul Muncii, Solidarităţii sociale şi
Familiei
Curs postuniversitar de “ Management al Resurselor Umane
Calificat de absolvire a cursului post-univesitar :
„ Management al resurselor umane”
Specializare post-universitară
2003-1999
Universitatea din Petroşani
Facultatea de Ştiinţe

Principalul obiect studiat
/aptitudini ocupaţionale
Tipul calificării/diploma
obţinută
Tipul calificării/diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire /învăţământ

Finanţe-Asigurări
Fără diplomă de licenţă
Doctor în domeniul “ Inginerie industrială”
Perfecţionare prin doctorat

Perioada
Numele şi tipul organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Principalul obiect studiat
/aptitudini ocupaţionale
Tipul calificării/diploma
obţinută

Septembrie 1975 –iunie 1980
Institutul de Mine din Petroşani, Facultatea de Maşini şi Instalaţii Miniere

Nivelul de clasificare a formei
de instruire /învăţământ

Studii superioare

Aptitudini şi
competenţe
profesionale

Limba maternă
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Autoevaluare

Studii inginereşti
Diploma de inginer

Româna

Înţelegere

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

Bine

Bine

Satisfăcător

bine

bine

Limba engleză

Bine

Bine

Satisfăcător

Satisfăcător

Satisfăcător

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Capacitatea de a lucra într-o echipă, de a asculta, de comunicare, de a interacţiona şi de a înţelege
oamenii

Competenţe şi aptitudini Cunoştinţe teoretice care au fost verificate şi dezvoltate în practică prin exercitarea funcţiilor de:
- manager la S.C. TRANS ERNA IMPEX COM – SRL Petroşani – societate mixtă românoorganizatorice
olandeză în perioada 1992-2003
manager la S.C. PROFITEO TGM – SRL – Petroşani în perioada 2003-2007

Competenţe şi aptitudini Utilizare calculator electronic
tehnice - utilizare echipamente de uz gospodăresc
Permis de conducereCategoriile B, C, D, E.
hobby Jocul de şah, fotbalul.
Abilităţi şi competenţe ştiinţifice concretizate în peste 80 de lucrări, dintre care 12 cărţi, manuale, cursuri,
îndrumătoare, 51 de articole publicate în reviste şi volume de specialitate, 17 lucrări elaborate pe bază de
contract sau de cercetare- proiectare; 1 grant finanţat de U.E.. – beneficiar consiliul local Haţeg

Membru titular în “ Asociaţia managerilor şi inginerilor – economişti din România
Referinţe : - prof.univ.dr.ing. Simionescu Aurelian
- prof.univ.dr.ing. Iliaş Nicolae
- Nominalizat în Anuarul Who is Who (1997 -1998) – instituţii şi specialişti în Management din
România
– Ed. Fiman Bucureşti , ISBN 973-9282-25-3
- Nominalizat în Anuarul Who is Who (1995 -1996) – instituţii şi specialişti în Management din
România
– Ed. Fiman Bucureşti , ISBN 973-97235-4-3
-

Data Semnătura

