
 

   
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume DOBRE Vasile  
Adresă(e) Str.Principală nr.71, loc Horpaz - Miroslava Iasi 

Telefon(oane)                         Mobil: 0740 062 726 

Fax(uri)  

E-mail(uri) lwmiasi@yahoo.com 

NaŃionalitate(-tăŃi) română 

Data naşterii 25 iunie 1958 

Sex M 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

    

ExperienŃa profesională   

Perioada 2010 – până în prezent  

FuncŃia sau postul ocupat Profesor 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Predat module de tehnolgie de industrie alimentară pentru clasele a IX- a, a X- a, a XI –a și a XII-a   

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară  loc. Tibana, jud. Iasi   

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Învățământ 
 

 

Perioada 2004 - 2010 

FuncŃia sau postul ocupat Consultant si proiectant tehnologii de industrie alimentară si alimentașie publică 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale   Conceput, proiectat, desenat în AUTOCAD, verificat tehnologii de industrie alimentară si alimentașie 
  publică  (fluxuri tehnologice, stabilire capacităși producșie, alegere echipmamente, întocmiri de 
  manuale a calitășii) 

Numele şi adresa angajatorului S.C LWM IASI SRL 

  

Perioada 2002 – 2004 

FuncŃia sau postul ocupat Vânzări echipamente si utilaje de industrie alimentară si alimentatie publică, service 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale consultant si proiectant tehnologii de industrie alimentară si alimentașie publică 

Numele şi adresa angajatorului S.C Magic Distribution SRL Bucuresti, P.L Iasi 

  

Perioada 1998 – 2002 

FuncŃia sau postul ocupat Ing. tehnolog si administrator fabrica de procesare lapte 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale    Organizare loc de muncă,verificări întocmire fise tehnologice, verificări rapoarte de productie, controlul  
calităti pe faze tehnologice, administrare 

Numele şi adresa angajatorului S.C Promilch SRL Podu Iloaiei, jud. Iasi  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Producșie 

  

Perioada 1991 – 1998 

FuncŃia sau postul ocupat Director Tehnic la fabrica de bere Zimbru Iași   



ActivităŃi şi responsabilităŃi principale   Organizare loc de muncă,verificări întocmire fise tehnologice, verificări rapoarte de productie, controlul  
calităti pe faze tehnologice, administrare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ZIMBRU S.A. Iași 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Producșie, Tehnic, Calitate și Management 

  

Perioada 1984 -1991 

FuncŃia sau postul ocupat Ing. tehnolog la fabrica de bere Zimbru Iasi 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Organizare loc de muncă, întocmire fise tehnologice, întocmire rapoarte de productie, calculul 
consumurilor specifice; coordonarea fluxurilor tehnologice de fabricaŃie malŃ şi bere şi a consumurilor 
de materii prime şi materiale pe fluxul tehnologic de fabricaŃie a malŃului şi a berii; 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ZIMBRU S.A. Iași 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Producșie, Tehnic, Calitate și Management 

  

                     EducaŃie şi formare  

  

                                                    Perioada 01.oct. 2010 – 01.03. 2014  USAMV Iași 

                      Calificarea/diploma obŃinută Doctorand 

                                Disciplinele principale Doctorand în cadrul proiectului: “PerfecŃionarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane      pentru  

           studiate/compteneŃele profesionale Cercetare şi Inovare prin Şcoala Doctorală”, Axa prioritară 1 „ EducaŃie şi formare profesională în  

                                                   dobândite sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere „Contract POSDRU  
CPP107/DMI1.5/S/77222 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV «ION IONESCU DE LA BRAD» IAŞI 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

 

                                                    Perioada 08. 05. 2006 – 12.05. 2006 

                      Calificarea/diploma obŃinută Diploma de participant 

                                Disciplinele principale    Cursul de instruire INOVAłIE ŞI TRANSFER DE TEHNOLOGIE  
           studiate/compteneŃele profesionale  

                                                   dobândite  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

PROIECT PHARE “ SERVICII DE SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR”  – SINAIA 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Program de instruire 

  

                                                    Perioada 1999 - 2001 

                                Disciplinele principale Am participat la implementarea Programului PSO sprijinit de Guvernul României şi Guvernul Olandei, 

           studiate/compteneŃele profesionale pentru care am comunicat şi am colaborat cu personalităŃi din cadrul Băncii Mondiale şi de la  

                                                   dobândite Ambasada Olandei, pe care i-am convins să investească 1.000.000 $ în proiectul de extindere a 
fabricii de 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Direcșia Generală a Agriculturii Iași  

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Program de instruire 

  

                                                    Perioada 10 dec – 22 dec 1999  

                                Disciplinele principale Curs de comunicare şi pregătire în domeniul procesării laptelui în OLANDA 

           studiate/compteneŃele profesionale  

                                                   dobândite  



Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

STOAS, firmă olandeză de consultanŃă şi formare profesională. 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Program de instruire 

  

                                                    Perioada 18.01. 1995 - 23.01.1995  

                      Calificarea/diploma obŃinută   Certificat de Auditor Calitate 

                                Disciplinele principale Cursul pentru auditori în domeniul asigurării calităŃii, organizat la Iaşi de CENTRUL NAłIONAL DE 

           studiate/compteneŃele profesionale FORMARE CONSULTANłĂ ŞI MANAGEMENT PENTRU ASIGURAREA CALITĂłII- FORMAREA 

                                                   dobândite AUDITORILOR 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Direcșia Generală a Agriculturii Iași 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Program de instruire 

  

                                                    Perioada 19.09.1988 - 01.10.1988 

                      Calificarea/diploma obŃinută  

                                Disciplinele principale Curs de perfectionare: INGINERIA PROCESELOR TEHNOLOGICE  

           studiate/compteneŃele profesionale  

                                                   dobândite  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare C.O.P.C.I.A. BUCUREŞTI 

  

                                                    Perioada 1979 – 1984 

                      Calificarea/diploma obŃinută Inginer tehnolog de industrie alimentară/ diploma de inginer în Tehnologia și Chimia produselor 
Alimentare 

                                Disciplinele principale Tehnice (in principal) și management/ tehnologii de industrie alimentară și mentenanșa a  

           studiate/compteneŃele profesionale echipamentelor de profil 

                                                   dobândite  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Dunărea de Jos”, Facultatea de Tehnologia și Chimia Pproduselor Alimentare și 
Tehnică Piscicolă, Galați    

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

 

  

                                                    Perioada 1978 – 1979 efectuare stagiu militar 

  

                                                  Perioada 1973 -1978 

                      Calificarea/diploma obŃinută Diploma, Electromecanic în Industria alimentară/ diploma de electromecanic de întreșinere și reparașii 
utilaje din industria alimentară 

                                Disciplinele principale Desen tehnic, masini și utilaje din industria alimentară, tehnologii de industrie alimentară/reparașii și  

           studiate/compteneŃele profesionale întreținere utilaje din industria alimentară 
  

                                                   dobândite  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Liceu Industrial de Industrie Alimentară Galași, sectia electromecanici de industrie alimentară  

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

 

  



Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba GERMANĂ  B1  Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent  

B1 Utilizator 
elementar  

B2 Utilizator 
elementar  

Limba RUSĂ  B1  Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar  

B1 Utilizator 
elementar  

B1 Utilizator 
elementar  

A1 Utilizator 
elementar  

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

CompetenŃe şi abilităŃi sociale    Comunicare, asociere, spirit de echipa, discreție 

CompetenŃe şi aptitudini organizatorice Tehnologii generale, operații și aparate din industria alimentară / diverse funcșie de situație 

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Multiple în consonanŃă cu pregatirea de specialitate 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Autocad  

CompetenŃe şi aptitudini artistice   

Alte competenŃe şi aptitudini  

Permis(e) de conducere Categoria  B 

        


