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Curriculum vitae Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Dogaru Dorin- Madalin 

Adresă(e)   TIMISOARA, TIMIS  

Telefon(oane) Mobil:  

Fax(uri) 

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii   1 AUGUST 1983, MOTRU, JUD.GORJ 

Sex Masculin 

            Experienţa profesională

Perioada Aprilie 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator facultate 

Activităţi şi responsabilităţi principale        Organizarea și optimizarea permanentă a activităților 

social-administrative ale Facultății; 

· Creșterea eficienței activităților social-administrative în

condițiile reglementărilor legale; 

· Utilizarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea

bazei materiale pentru crearea condițiilor optime de 

desfășurarea a activităților didactice, de cercetare și 

administrative din cadrul Facultății; 

· Monitorizează şi răspunde, de buna desfăşurare a

activităţii facultăţii din punct de vedere administrativ; 

· Identifică, nevoile Facultății și face toate demersurile

necesare pentru achiziționarea produselor, serviciilor și a 

lucrărilor necesare pentru acoperirea acestora; 

· Administrează și gestionează bunurile mobile și imobile

ale Facultății, conform legii; 

Numele şi adresa angajatorului 

        Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea de Vest - Facultatea de Economie şi de Administrare 
a Afacerilor , b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Administrativ 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Martie 2022- Prezent

Membru Consiliul de Administratie STPT

    Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dambovita nr.67, jud.  Timis, 
300473; 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenta 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Colegiul National Elena Cuza Craiova, Sectia: filologie-istorie 

Liceal 

Aptitudini şi competenţe personale 

 Limba maternă Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare 
la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Engleză B1 B1 B1  B1 B1 

Franceză A1 A1 A1  A1 A1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale 

Ma integrez foarte repede in echipa, sunt o persoana dinamica, imi 
place sa fac lucruri diferite, sa fiu la curent cu noutatile, sa stiu 
cate mai multe din orice domeniu, sa interactionez cu oamenii. Pot 
lucra in conditii de stres 

Competenţe şi aptitudini organizatorice . Aptitudini de îndrumare, coordonare şi organizare. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturilor de birou, precum xerox, scaner, fax, etc. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea programelor: MS OfficeE, xcel, SPSS (Social Projcet 
Statistics Science), Stata. 

Competenţe şi aptitudini artistice - 

Alte competenţe şi aptitudini 

Rezistenţă fizică şi psihică  

Perseverenţă în atingerea scopului propus 

Punctualitate 

Persoană ordonată 
Responsabilitate 

Permis(e) de conducere Categoria B. 
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      Perioada 
  Funcţia sau postul ocupat 

     Activităţi şi responsabilităţi principale 

 Numele şi adresa angajatorului 

2012-Prezent  
Cadru didactic asociat Facultatea de Economie şi de 
Administrare a Afacerilor 
Disciplina de « Finante Publice » destinata studentilor de la 
specializarile de contabilitate, marketing din cadrul Facultatii  de 
Economie şi de Administrare a Afacerilor. 
Disciplina de « Finantele Institutiilor Publice» destinata 
studentilor de la specializarea finante-banci din cadrul Facultatii  de 
Economie şi de Administrare a Afacerilor. 
Disciplina de « Guvernanta Sectorului Public» destinata 
studentilor de la specializarea finante-banci din cadrul Facultatii  de 
Economie şi de Administrare a Afacerilor. 

ARTICOLE/STUDII PUBLICATE în reviste de specialitate de 

circulaţie internaţională recunoscute: 

- The Main Deficiencies In The Implementation Of The Sectoral 

Operational Programme Human Resources Development;  
- Electronic Public Procurement - A New Reality On Public 
Administration; 
- Public policy, quality of institution and economic growth in Central 
and Eastern European Countries; 
- The impact of structural funds in Central and Eastern European 
Countries; 
- Economic Growth and Unemployment Nexus : are varying 
condition in Bulgaria and Romania ?; 
- The „Virtuous Circle” Regarding Public Policy-Eonomic 
Development Nexus; 
- Public sector performance analysis. Case study: the evolution of 
the Romanian public sector performance; 

CARTI PUBLICATE: 
- Autor carte Achizitiile publice in contextul finantarii prin 
fonduri structurale, Editura Accent Media, 2015, ISBN 978-606-
94099-0-9 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

    Perioada 

Universitatea de Vest- Facultatea de Economie şi de Administrare a 

Afacerilor , b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România  

Didactic-cercetare 

2009-prezent 

 Funcţia sau postul ocupat Management de proiecte cu finantari nerambursabile expert 
achizitii, expert grup tinta, coordonator stagii de practica(membru in 
peste 40 de proiecte cu finantare nerambursabila) 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

- Suport pentru coordonarea proiectului în domeniul de 

management de proiect (luarea de decizii, identificarea 
riscurilor realizării anumitor activităţi şi prezentarea acestora 
membrilor echipei de management a proiectului);  
- Consultanţă în conceperea proiectelor de cercetare – 

dezvoltare în scopul accesării finanţărilor; 
- Scrierea, implementarea şi raportarea proiectelor de 
dezvoltare instituţională; 
- Monitorizarea implementării proiectelor de cercetare-
dezvoltare; 

Universitatea de Vest- Facultatea de Economie şi de Administrare a 
Afacerilor , b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Management de proiect 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

   Calificarea / diploma obţinută 

Noiembrie 2012-Prezent 
Membru Consiliul Director Fundatia Oeconomica Timisiensis 

- Organizarea de evenimente, workshopuri, traininguri cu 

tematică, conferinte stiintifice si conferințe de specialitate; 

- Initierea, dezvoltarea si mentinerea parteneriatelor cu 

mediul socio-economic. 

- Proiecte care au presupus dezvoltarea abilităților și 

aptitudinilor necesare pe piața muncii; 

- Îmbunătățirea profilului studenților din punct de vedere al 

competențelor în domeniul științelor economice 

Fundatia Oeconomica Timisiensis 

Certificat de Expert accesare fonduri structurale si de coeziune 
eliberat de Ministerul Muncii, Autoritatea nationala pentru calificari si 
Ministerul Educatiei Nationale. 
Certificat de Manager proiec t eliberat de Ministerul Muncii, 
Autoritatea nationala pentru calificari si Ministerul Educatiei 
Nationale. 
Certificat deF orma tor eliberat de Ministerul Muncii, Autoritatea 
nationala pentru calificari si Ministerul Educatiei Nationale. 
Certificat de Expert achizitii publice eliberat de Ministerul Muncii, 
Autoritatea nationala pentru calificari si Ministerul Educatiei 
Nationale. 

Perioada 2018-2021 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de postdoctorand 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Domeniul Finante 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Vest: Facultatea de Economie si de 
Administrarea a Afacerilor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

     Perioada 
     Calificarea / diploma obţinută 

  Disciplinele principale studiate / competenţe 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PostDoctorat 

2012-2015 
Diploma de doctor 

Domeniul Finante 

Universitatea de Vest: Facultatea de Economie si de 
Administrarea a Afacerilor 

  Doctorat 

Perioada 2006 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Master: Managementul si dezvoltarea resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova; Facultatea de Economie si 
Administrarea Afacerilor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 

Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Stiinte politice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie-filozofie-
geografie 
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