
 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

NFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  DOBRIN COSMIN OCTAVIAN 

Telefon  0723935935 

Fax  - 

E-mail  cdobrin@yahoo.com 

Naţionalitate  ROMANA 

Data naşterii  11.05.1972 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

• Perioada (de la – până la)  Februarie 2009 - prezent 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar/ Director Departament Management , 2011 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  

Susținere curs la disciplinele Management operațional, Managementul calității  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

  

Activitate didactică și de cercetare 

 

• Perioada (de la – până la)  Februarie 2006-Februarie 2009 

• Funcţia sau postul ocupat  Conferențiar universitar/2008-2011 Prodecan 

• Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Susținere curs la disciplinele Management operațional, Managementul calității  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

  

Activitate didactică și de cercetare 

 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 2002-Februarie 2006 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar/2002-2008 Prodecan 

• Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Susținere curs la disciplinele Management operațional, Managementul calității  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

  

Activitate didactică și de cercetare 

 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 1998- octombrie 2002 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

• Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Susținere seminarii la disciplinele Management operațional, Managementul calității  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

  

Activitate didactică și de cercetare 

 

• Perioada (de la – până la)  ianuarie 2003 – decembrie 2003 

• Funcţia sau postul ocupat  Șef serviciu în cadrul Departamentului de formare specializată în administrația publică 

• Numele şi adresa angajatorului  Institutul Național de Administrație 
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• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  

Conducere activități formare specializată în administrația publică 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

  

Educațional 

 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie  2003 – Iulie 2007 

• Funcţia sau postul ocupat  Director de studii Centrul de Învățământ Economic Deschis la Distanță DEVA 

• Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice București 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi           

 Coordonare activități didactice  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Educațional 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada (de la – până la)  2001 

• Numele calificării primite  Diploma de studii postuniversitare 

• Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 Managementul Administrației Publice Locale 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti, curs postuniversitar 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

   

• Perioada (de la – până la)  1999 

• Numele calificării primite  Diploma de studii postuniversitare 

• Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Managementul firmei 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti, curs postuniversitar 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

   

• Perioada (de la – până la)  2002 

• Numele calificării primite  Titlul de Doctor, domeniul Inginerie Industrială 

• Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea POLITEHNICĂ București 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada (de la – până la)  2004 

• Numele calificării primite  Diploma de licență 

• Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Academia de Studii Economice București – Facultatea FABBV 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  1990-1995 

• Numele calificării primite  Diploma de licență 

• Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  



 
 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 U.P.B – Facultatea .I.M.S.T. 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

   

• Perioada (de la – până la)  1990 

• Numele calificării primite  Diploma de bacalaureat 

• Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul Alexandru Vlahuță – Râmnicu Sărat 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
  FRANCEZĂ 

• Abilitatea de a citi  INCEPĂTOR 

• Abilitatea de a scrie  INCEPĂTOR 

• Abilitatea de a vorbi  INCEPĂTOR 

  ENGLEZĂ 

• Abilitatea de a citi  INCEPĂTOR 

• Abilitatea de a scrie  INCEPĂTOR 

• Abilitatea de a vorbi  INCEPĂTOR 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

  

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria B 

 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Autor sau coautor a:  

17 cărți/culegeri 

18 articole ISI 

55 contracte cercetare științifică 

85 comunicări științifice 

91 articole în reviste de specialitate 

Evaluat- aprilie 2014 

Membru SAMRO – Director filiala București 

Membru  AGER, ANEVAR, UNIPIR 

 

 


