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Informaţii personale  

Nume / Prenume Dobre-Baron Oana Simina 

Adresă Str. Avram Iancu, bl. 12, sc. I, ap. 24, Petroşani, jud. Hunedoara, cod poştal 332041 

Telefon Mobil: +40 722553771   

E-mail oanabaron2014@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 18.11.1976 

Sex Feminin 

  

Locul de muncă/ 
 Domeniul ocupaţional 

 Universitatea din Petroşani 
 Conferențiar universitar 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada 2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de predare a cursurilor universitare, conducere de seminarii 
Coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică  
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

  

Perioada 2008-2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de predare a cursurilor universitare, conducere de seminarii 
Coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică  
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

 
 

Perioada 2005-2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de conducere de seminarii 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică  
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

  

  

Perioada 2000-2005 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de conducere de seminarii 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică  
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

 
 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 2011 

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 

S.C. MEMORY S.R.L., Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Operator procesare text și imagine 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe privind conducerea eficientă a ansamblului activităţilor unui proiect: stabilirea scopului 
proiectului, identificarea cerinţelor de management al proiectelor, stabilirea activităţilor proiectului, 
gestiunea realizării costurilor şi resurselor operaţionale pentru proiect, realizarea procedurilor de 
achiziţie pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul 
comunicării în cadrul proiectului, managementul calităţii proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Manager de proiect 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

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

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva 

Perioada 2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Securitatea socială în procesul de integrare a României în structurile Uniunii 
Europene 
Aptitudini de cercetare în domeniul economie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Şcoala doctorală în     
ştiinţe economice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de doctorat 
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Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută Master în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Insuşirea regulilor şi principiilor metodologiei cercetării în managementul ospitalităţii şi turismului. 
  Capacitatea de a dobândi cunoştinţe fundamentale şi de specialitate din domeniul managementului 
urismului, cunoştinţe generale  din domeniul fundamental al ştiinţelor economice; 
  Capacitatea de a aplica şi transmite în mod creativ cunoştinţele; 
  Deprinderea de exprimare eficientă şi corectă, în scris şi oral, capacitate de comunicare 
interpersonală şi publică, de mediere interculturală la nivel superior. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea: Managementul Ospitalităţii şi 
Turismului 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii postuniversitare de masterat 

Perioada 1997-1999 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Pregătirea personalului didactic” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aptitudini de proiectare a demersului didactic  
Utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate în domeniul predării disciplinelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare în domeniul pedagogiei 

Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Insuşirea regulilor şi principiilor metodologiei cercetării în economie. 
  Capacitatea de a dobândi cunoştinţe fundamentale şi de specialitate din domeniul economie, 
cunoştinţe generale  din domeniul fundamental al ştiinţelor economice; 
  Capacitatea de a aplica şi transmite în mod creativ cunoştinţele; 
  Deprinderea de exprimare eficientă şi corectă, în scris şi oral, capacitate de comunicare 
interpersonală şi publică, de mediere interculturală la nivel superior; 
  Abilitatea de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane.   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea: Finanţe şi Asigurări 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de licenţă 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  O cunoaştere relativ bună a domeniului economie, în principal a economiei politice; 
  Capacitatea de a transmite cunoaştere; 
  Competenţă în cercetarea ştiinţifică 

Abilitatea de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane. 

 
 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Franceză   B1  B1  B1  B1  B1 

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

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare, spirit de echipă, abilitatea de a antrena şi motiva colegii şi studenţii, 
competenţe obţinute ca urmare a experienţei de cadru didactic la Universitatea Petroşani. 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a adopta decizii şi de a coordona colective, leadership, spirit organizatoric, 
gestionarea eficientă a schimbărilor. 

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare din domeniul 
ştiinţelor economice. 

 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™). 

 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare  Domenii de cercetare: Economie, Economia comerţului, Monedă și credit, Politica ocupării 
forţei de muncă, Integrare europeană şi globalizare; 

 Director adjunct al Departamentul de Științe Economice, Facultatea de Științe; 
 Director al programului de studii universitare de licență Economia comerțului, turismului și 

serviciilor; 
 Director al programelor postuniversitare de conversie profesională Comerț, turism, servicii și 

Economie și educație antreprenorială; 
 Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii din Petroşani; 
 Membru în echipa de elaborare a documentaţiilor de autoevaluare la programul de studii 

universitare de licenţă: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; 
 Membru în echipa de elaborare a documentaţiilor de autoevaluare la programul de studii 

universitare de licenţă: Management – forma de învăţământ ID; 
 Membru în Comisia de susţinere a examenului de licenţă – specializarea Economia 

comerţului, turismului şi serviciilor; 
 Membru în Comisia de susţinere a examenului de disertație – specializarea Management 

financiar-bancar; 
 Membru în Comisia de susţinere a examenului de absolvire a cursului postuniversitar – 

specializarea Managementul serviciilor în instituțiile publice; 
 Redactor adjunct al revistei Annals of the University of Petroşani, Economics, revistă 

încadrată de CNCSIS în categoria B+, cod CNCSIS 23; 
 Membru în Comitetul de organizare al Simpozionului „Student, Ştiinţă, Societate” organizat 

de Facultatea de Științe, Universitatea din Petroşani; 
 Membru în Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; 
 Membru al Centrului de Cercetări Economice şi Sociale pentru Dezvoltare Regională din 

cadrul Universităţii din Petroşani. 

  

Activitatea de cercetare 
științifică 

1 teză de doctorat; 
2 cărţi de specialitate apărute în edituri recunoscute pe plan naţional şi internaţional; 
9 cursuri universitare apărute în edituri recunoscute pe plan naţional şi internaţional; 
50 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale; 
15 de articole publicate în volumele conferinţelor internaţionale din ţară şi străinătate; 
8 proiecte şi contracte de cercetare, în calitate de membru în echipă. 

 
 

 
 
 
 


