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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ureche, Dorel  

Adresă(e) 157 Calea Mărășești, 600115, Bacău, România 

Telefon(oane) +40 (234) 542 411   

Fax(uri) +40 (234) 545 753 

E-mail(uri) dureche@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada Februarie 2000 – octombrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada Octombrie 1992 – septembrie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada Octombrie 1994 – februarie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada decembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Manager îmbunătățire procese (Proiect POSDRU Calitate europeană în învățământul superior) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Spiru Haret” București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada iunie-iulie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare în didactica specialității – biologie (Proiect POSDRU Calitate, inovare, 
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Didactica specialității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada august 2012 

Calificarea / diploma obţinută Academia de vară ”Perspective noi în didactică. De la centrarea pe elev la abordarea prin 
competențe” (Proiect POSDRU Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 
didacticienilor din învățământul superior) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”1Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada iulie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Auditor pentru Sistemele de Management al Calității Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

AEROQ S.A. București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Informarea și educarea despre mediul înconjurător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Sociedade Galega do Medio Ambiente - SOGAMA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Martie – aprilie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Auditor de mediu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Expert Consulting Management S. R. L., Oneşti, Bacău 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Februarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în procesul 
educaţional şi de cercetare ştiinţifică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1995 – 2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe, domeniul Biologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1984 – 1988 

Calificarea / diploma obţinută Biolog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  A2  A2  A1  A1  A2  

Limba franceză  A1  A2  A1  A1  A1  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, iniţiativă, adaptabilitate, capacitate de comunicare, capacitate de empatie (formare 
profesională) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei (context profesional) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (formare profesională) 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet 
Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe PhotoShop) 

  

  

Permis(e) de conducere Auto - Categoria B 
Certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement – clasa D 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare Membru asociații stiintifice/profesionale (Anexa) 
Membru / director de proiecte, granturi (Anexa) 
 

   Funcții de reprezentare și conducere în Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

 Director / Vicepreședinte al Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și 
Transfer Tehnologic (ICDICTT) al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău – 2008 - prezent 

  

Anexe Lista lucrărilor științifice publicate 
Lista proiectelor de cercetare ştiinţifică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


