
 
 
 

  
Curriculum vitae 

Europass 
 

                     
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dobre, Alexandru - Cristian  

Adresă(e) Nr 3, Str Aleea Poporului, Ap 27, code 332024, Petrosani, jud Hunedoara, Romania 

Telefon(oane) Mobil: (0040) 0721507495 

E-mail(uri) my_xpress_2005@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 
  

Data naşterii 27 Martie 1990 
  

Sex M 
  

Domeniul ocupaţional Asistent universitar 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2018-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de predare si cercetare stiintifica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant Universitar 

Perioada 2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificare, aprovizionare, organizare cash flow, managementul resurselor 

Numele şi adresa angajatorului SC CRISALDO IMPEX SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii turistice 

Perioada 2017-2017 

Funcţia sau postul ocupat Personal Resort 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare cinema, vanzator 

Numele şi adresa angajatorului Champlin's Hotel, Marina and Resort, Block Island USA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii turistice 

Perioada 2014-2014 

Funcţia sau postul ocupat Asistent vânzări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Procesarea livrărilor, Facturare, Plati cu cardul, Vanzare servicii 

Numele şi adresa angajatorului Mailboxes ETC Waterloo, Londra 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii postale 

Perioada 2014-2014 

Funcţia sau postul ocupat Supervizor puncte de intrare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea biletelor de tren 

Numele şi adresa angajatorului Ontrak recruitment, Londra 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii de transport 

Perioada 2012-2014 



Funcţia sau postul ocupat Director Economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul firmei, facturare, organizare cash-flow 

Numele şi adresa angajatorului SC CRISALDO IMPEX SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii turistice 

Perioada 2010-2011 

Funcţia sau postul ocupat Gestionar la departamentul comercial 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea documentelor 

Numele şi adresa angajatorului Laboratorio Dr. Oliver Rodes, Barcelona 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Laborator de analiza a apei 

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Operator Calculator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Tipărire de documente necesare firmei, Editare documente, Buna funcționare a componentelor IT 

Numele şi adresa angajatorului SC CRISALDO IMPEX SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii turistice 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2015 - 2019 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor în Finanțe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

Perioada 2012 - 2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Masterat în Managementul Strategic al Afacerii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani 

Perioada 2009 - 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia Comerțului Turismului și Serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani 

Perioada 2005 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnician în activități economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C2 
Utilizator 
experimentat C2 

Utilizator 
experimentat C2 

Utilizator 
experimentat C2 

Utilizator 
experimentat C2 

Utilizator 
experimentat 

Spaniola  A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar 

Franceza  A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi abilităţi sociale Abilităti comunicative (verbale, non-verbale, ascultat, vorbit), incredere in sine, abilitatea de a 
interacționa cu diferite culturi si medii, abilitatea de a rezolva problemele intr-un grup, transformarea 
ideilor in acțiuni prin planificare, organizare și muncă în echipă. Dobândite in urma experiențelor în 
școală, muncă și a programelor din străinătate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a lua inițiativa si de angajare in diferite proiecte, abilitatea de a lua decizii și convinge 
oamenii la discuții, respect in lucrul in cadrul unui grup. Dobândite in cadrul experiențelor din școală 
prin participarea la sesiuni de comunicări, concursuri și dezvoltare personală. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilitatea de a lucra in Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), editare foto, cunoștințe generale 
ale componentelor unui calculator si funcționarea lor. Dobândite prin indelungata folosire și 
descoperire a calculatorului 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Desen 
  

Alte competenţe şi aptitudini Creativitate, inițiativă, sporturi practicate: tenis de camp, box thailandez, baschet 
  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  

Informaţii suplimentare Necăsătorit 
  

 


