Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume

DROB, Cătălin

Adresă

-

Telefon

-

E-mail

-

Naţionalitate

-

Data naşterii

-

Sex

-

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2006 - prezent
Şef lucrări
Activităţi didactice şi de cercetare
Am susţinut şi susţin cursuri şi seminarii la disciplinele: Eficienţa investiţiilor şi a capitalului fix,
Management, Management de proiect, Management financiar, și Economie generală.
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Calea Mărăşeşti, Nr. 157
Învăţământ superior
Iunie 2013 – februarie 2014
Lector practica curs „Asistent de gestiune”

Activităţi şi responsabilităţi principale

Îndrumător partea practică privind instruirea în meseria de Asistent de gestiune (nivelul 3 de
calificare).

Numele şi adresa angajatorului

Proiect POSDRU/108/2.3./G/79768, Instruirea, calificarea si certificarea rezultatelor invatarii
anterioare in domenii de succes - Calea spre un viitor mai bun, Beneficiar SC Arhiproiect

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Formarea profesionala a adultilor
Septembrie 2012 – mai 2013
Consilier IT - Management

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consilierea studentilor in utilizarea unui sistem informatic de simulare a activitatilor de planificare a
resurselor intr-o companie cu profil economic (de tip ERP: Entreprise Resources Planning –
Planificarea resurselor companiei) si a unui instrument de simulare a activitatilor de gestiune a
relatiilor cu clientii (de tip CRM: Customer Relationship Management – Managementul relatiilor cu
clientii).

Numele şi adresa angajatorului

Proiect POSDRU/90/2.1./S/63960 (parteneriat intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia,
Universitatea „Constantin Brancusi" Tg. Jiu, Novensys Corporation, partener IT, MediaOne, partener
de comunicare.) "Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic"

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Invatamant
Octombrie 2010 – iulie 2012
Manager financiar
Proiect POSDRU/99/5.1/G/75825 al Fundaţiei Scoala Comercială şi de Servicii Bacău intitulat “O
şansă şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Bacău pentru integrare pe piaţa muncii”, proiect
cofinanţat din FSE
Formarea profesionala a adultilor

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Februarie – mai 2012
Lector

Activităţi şi responsabilităţi principale

In cadrul acestui proiect am realizat si sustinut cursul de Management de proiect conform standardului
international PMBOK GUIDE elaborat de Project Management Institute din SUA.

Numele şi adresa angajatorului

Proiectul „Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ Teritoriale – municipiul Moinesti
prin implementarea unui program integrat de instruire, de practica in management si de gestiune a
formarii resurselor umane” COD SMIS NR.19888 incheiat intre Municipiul Moinesti si Centrul de
Instruire si Consultanta LABOR

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Formarea profesionala a adultilor
Decembrie 2010 – mai 2011
Expert evaluator financiar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Am evaluat din punct de vedere economico-financiar propunerile de proiecte depuse in cadrul
operatiunilor din domeniile majore de interventie ale Axei Prioritare 4 POS CCE (Creşterea eficienţei
energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice), Domeniul major de
intervenţie: Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi.

Numele şi adresa angajatorului

SC AVENSA CONSULTING SRL - Contractul ,,Achiziti de servicii de asistenta tehnica de
specialitate in procesul de evaluare a propunerilor de proiecte depuse in cadrul operatiunilor din
domeniile majore de interventie ale Axei Prioritare 4 POS CCE’’

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Servicii de Consultanta economica

Perioada

Februarie 2003 – Octombrie 2006

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Asistent universitar
Activităţi didactice şi de cercetare
Am susţinut cursuri şi seminarii la disciplinele: Eficienţa investiţiilor şi a capitalului fix, Finanţemonedă-credit, Marketing industrial, Management industrial.
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Calea Mărăşeşti, Nr. 157
Învăţământ superior
Septembrie 2000 - Februarie 2003
Preparator universitar
Activităţi didactice şi de cercetare
Am susţinut cursuri şi seminarii la disciplinele: Management industrial, Marketing industrial,
Tehnologia materialelor.
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Calea Mărăşeşti, Nr. 157
Învăţământ superior
1997- 1998
Director vânzări şi director general
Dezvoltarea reţelei de vânzări, coordonarea şi managementul afacerii
S.C. “UNISTAR” S.R.L. Iaşi
Comerţ, Construcţii, Intermedieri.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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1999-2006
Doctor în domeniul Managementului
-

investiţii;
econometrie;
microeconomie;
management.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Aprilie-Iulie 2002
Certificat de absolvire a cursurilor Centrului de Educaţie şi Formare Continuă
Modulul: Managementul resurselor umane
-

managementul resurselor umane.

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Centrul de Educaţie şi Formare Continuă “CETEX”
1998-2000
Diplomă de studii academice postuniversitare
Specializarea: Negocieri-relaţii publice
-

relaţii publice;
comunicare şi negocieri.

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
Şcoala Postuniversitară de Management-Marketing “SCOP 2M”
Octombrie 1998- Februarie 1999
Certificat de studii ca bursier Erasmus (Socrates)
-

merceologia (Merceologie);
sociologia del lavoro (Sociologia muncii ).

Universita degli studi di Perugia, Italia
Facoltà di Economia e Commercio
1997-1998
Diplomă de studii aprofundate în profilul economic
Specializarea: Crearea şi administrarea întreprinderilor
-

marketingul iniţierii afacerilor;
gestiune informatizată;
investiţii internaţionale şi gestiunea portofoliilor.

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
Şcoala Postuniversitară de Management-Marketing “SCOP 2M”
1997-1998
Diplomă de licenţă (absolvent cu titlul de economist)
Specializarea: Management în industrie
-

marketing;
management;
managementul resurselor umane.

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Ştiinţe Economice
1987-1992
Diplomă de inginer în profilul mecanic
Specializarea: Tehnologia Construcţiilor de Maşini
-

tehnologia materialelor;
tehnologia construcţiilor de maşini;

Institutul Politehnic “Gh. Asachi” Iaşi
Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini
1982-1996
Diplomă de bacalaureat
Profilul: Matematică-Fizică

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

-

matematică;
fizică.

Liceul de Matematică-Fizică “Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba italiană

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă: m-am iniţiat în munca în echipă încă din perioada liceului, când am făcut parte din
echipa liceului la fotbal şi handbal. Ulterior, am căpătat experienţă în munca în echipă şi am dobândit
o bună capacitate de comunicare în perioada în care am fost director de vânzări şi director general la
o societate comercială şi, mai târziu, în perioada în care am activat ca membru al catedrei de Ingineria
şi Managementul Sistemelor Mecanice, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
Facultatea de Inginerie.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Leadership şi spirit organizatoric: în perioada în care am fost director general la o societate
comercială, am avut în subordine peste 20 de angajaţi. În calitate de cadru didactic, am fost numit
director de program la programul de studii de masterat: Managementul sistemelor industriale de
producţie şi servicii, ce se desfăşoară în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea
de Inginerie. Totodată sunt membru în Consiliul Facultății de Inginerie, Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău, membru în Consiliul Departamentului IMSM (Responsabil cu managementul
calității), Facultatea de Inginerie, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău și membru în Consiliul
Departamentului de Consiliere Profesională din cadrul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Din Martie 2012 sunt președinte al Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică a sistemului propriu de control intern/managerial (SCIM) de la nivelul Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Bună cunoaştere a proceselor, standardelor şi procedurilor specifice managementului calităţii (am
absolvit cursul de auditori pentru Sistemele de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi
Securităţii Ocupaţionale și cursul de instruire și formare în calitate în învățământ intitulat “Manager
îmbunătățire procese”).

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

-

Permis de conducere
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bună cunoaştere a sistemelor de operare Windows şi a pachetului de programe Microsoft Office;
bună cunoaştere a programele specifice managementului de proiect (Microsoft Project şi Project
Planner Primavera);
abilităţi specifice în utilizarea Internetului.

Deţin permis de conducere de tip B

Informaţii suplimentare Sunt autor şi co-autor la 6 cărţi de specialitate (Management, Management de proiect (2), Investiţii
directe de capital, Economie generală și Analiza diagnostic a fimei) şi am publicat peste 50 de articole
ştiinţifice atât în ţară cât şi în străinătate.

Mobilități internaționale:
- participare, împreună cu un grup de studenți (ca lector și ca reprezentant din partea Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău) la programul ERASMUS IP 2013-1-ES1-ERA10-0033 (IT Forest –
Innovative Training in Forest Biomass for Sustainable Rural Development) derulat în perioada
13.07.2014 – 26.07.2014, la Universitatea “JAUME I” din Castellon, Spania;
- stagiu de predare monitorizare și predare la Universitatea Castilla-La Mancha Albacete și
Universitatea din Valladolid, Spania, în perioada: 31.03 – 12.04.2014;
- stagiu de predare monitorizare și predare la Universitatea din Valladolid, Spania, în luna aprilie 2013;
- stagiu de predare și monitorizare la Universitatea din Valladolid, perioada: 21.04 - 28.04.2012;
- stagiu de predare și monitorizare la Universitatea Castilla-La Mancha Albacete și Universitatea din
Valladolid, perioada: 01.05 -15.05.2011;
- stagiu de predare și monitorizare la Universitatea Castilla-La Mancha Albacete și Universitatea din
Valladolid, perioada: 10.05 – 21.05.2010;
- stagiu de predare și monitorizare la Fachhochschule Stralsund, Germania și ENIM Metz, Franța în:
31.03 - 12.04.2008;
- participare, împreună cu un grup de studenți (ca lector și ca reprezentant din partea Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău) la programul ERASMUS IP “Applications in Modern Automotive
Engineering” derulat în perioada 18.03 – 31.03.2007, la Fachhochschule Stralsund, Germania.
Alte referinţe pot fi furnizate la cerere.
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