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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  DOGARU MIHAELA MIRELA 

Adresă(e)   

Telefon(oane)    

Fax(uri)   

E-mail(uri)  mireladogaru77@yahoo.com 

 

Naţionalitate(-tăţi)  Romana 

 

Data naşterii  1977, februarie 16, București 

 

Sex  Feminin 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Activităţi didactice de   seminarizare la disciplinele: 

- Management; 
- Marketing; 
- Pieţe de capital; 
- Managementul instituțiilor publice 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Strada Splaiul Unirii, nr 176, sectorul 4, Bucureşti. 
www.ucdc.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie  
 

 

Educaţie şi formare  
 

Perioada  2007 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Preparator universitar  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Concurs   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 
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Perioada  Sept 2006 – Iunie 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

    

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea Științe Juridice și Administrative – Dreptul 
Afacerilor,  Bucureşti. 

 
 
 

Perioada  Sept 2002 – Sept 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Bucureşti. 

 
Perioada  Sept. 1991 – Iunie 1995 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Grup Şcolar Industrial „Nichita Stănescu”,Bucureşti 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e)  Romana 

 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

 

Limba Germana   bine  bine  bine  bine  bine 

Limba Franceza 

 

  bine  bine  bine  bine  bine 

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

Competenţe şi abilităţi sociale   Am excelente abilități de comunicare; 

 Datorita experienței acumulate în educație şi ca formator, am dezvoltat excelente 
abilități interpersonale; 

 Capacitate de a lucra foarte bine atât în echipă cât şi independent. 

 Abilități de negociere 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Excelent coordonator, aptitudine dezvoltată prin experiență manageriala;  

 Cursurile în domeniul managementului şi pregătirea managerială au avut un mare 
impact în ceea ce privește experiența ca manager; 

 Excelent spirit organizatoric;  

 Calităţi de leadership;  

 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice   

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.) 

 
   

 
Alte competenţe şi aptitudini   Capacitate rapidă de  a învăța 

 Etica puternica a muncii & integritate personala 
 

Permis(e) de conducere   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asist. univ. drd.  Mihaela Mirela Dogaru 


