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INFORMAŢII PERSONALE DOBRIN DANIELA

CRAIOVA, DOLJ

Sexul feminin | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

                        30.09.2021 – prezent Secretar General
Instituția Prefectului – județul Dolj

                                                              Calea Unirii nr.19, Craiova

                  30.08.2021 – 29.09.2021   Auditor
Instituția Prefectului – județul Dolj

                                                             Calea Unirii nr.19, Craiova

05.03.2021-29.08.2021 Șef Serviciu Beneficii de asistenta sociala, Programe sociale, Incluziune sociala, Egalitate de
sanse
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj
Craiova, str. Unirii nr.10
Serviciu deconcentrat al MMPS
Coordonare a activitatii de asistentă socială si politici de familie
Organizarea,coordonarea,monitorizarea şi controlul utilizării fondurilor alocate pt. beneficii sociale în
conformitate cu prevederile legale, activitatilor din domeniul asistentei sociale si familiei - beneficii sociale,
servicii sociale;
Monitorizarea implementării măsurilor privind incluziunea socială;  secretar al comisiei de Incluziune
judeteana coordonata de Prefectura Dolj;
Coordonarea activitatii în vederea încheierii contractelor de finanţare din cadrul programelor de subvenţii,
programelor de interes naţional, alte programe cu finanţare din bugetul de stat sau cu finanţare externă
rambursabilă şi nerambursabilă;

                        29.01.2020 – 04.03.2021 Subprefect al jud. Dolj
Instituția Prefectului – județul Dolj
Calea Unirii nr.19, Craiova 200585

01.02.2013 – 28.01.2020 Șef Serviciu Beneficii de asistență socială, Programe sociale, Incluziune sociala,Egalitate de
sanse
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj
Craiova, str. Unirii nr.10
Serviciu deconcentrat al MMPS
Coordonare a activitatii de asistentă socială si politici de familie
Organizare si coordonare activitate din domeniul asistentei sociale si familiei - beneficii sociale, servicii
sociale, coordonare si monitorizare institutii;
Monitorizarea implementării măsurilor privind incluziunea socială; si secretar al comisiei de Incluziune
judeteana coordonata de Prefectura Dolj
Coordonarea activitatii în vederea încheierii contractelor de finanţare din cadrul programelor de subvenţii,
programelor de interes naţional, alte programe cu finanţare din bugetul de stat sau cu finanţare externă
rambursabilă şi nerambursabilă;

2009-2013 Director coordonator / Director executiv
Directia de Munca si Protectie Sociala Dolj / Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj,
Str. Unirii nr.10, Craiova
Coordonarea si asigurarea activitatilor privind aplicarea in teritoriu, conform ariei de competenta, a
legislatiei muncii, dialogului social, medierea conflictelor de munca , acordarea si plata prestatiilor
sociale,autorizarea furnizorilor de servicii sociale si de formare profesionala si a reglementarilor UE din
domeniul coordonarii sistemelor de securitate si incluziune sociala

In perioada. 2005-2009 membru al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a
Judetului Dolj; 2009 - 2012 – Presedinte al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala
a Judetului Dolj
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2005-2009 Director executiv
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj str. Eugeniu Carada nr.13A, Craiova
Coordonare, asigurare, urmărire şi răspundere privind realizarea activităţii specifice în conformitate cu
programele de ocupare şi formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la nivel
teritorial; Coordonare, asigurare, urmărire şi răspundere privind realizarea activităţii de plata a drepturilor
conform Lg.76/2002 cu modif. si compl.ulterioare;
Coordonarea activtatii Unitatii de Implementare Proiect Fonduri Structurale/coordonarea  măsurilor cuprinse în
Planul de Implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu Acquis-ul comunitar şi a reglementărilor UE
din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială.

1996-2005 Inspector / Referent / Expert
DGMPS Dolj,/ Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, Craiova Dolj
Activitati de consiliere si mediere a muncii;

1987-1996 Tehnician proiectant
Institutul de Cercetare Maşini Electrice şi Tracţiune
str. Calea Bucureşti nr. 144, Craiova, Dolj
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EDUCATIE SI FORMARE
Perioada

Calificarea/diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate/

Competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de

invatamant/furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau

internationala

              Perioada
Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/
Competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau

internationala

              Perioada
Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/
Competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau

internationala

             Perioada
Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/
Competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau

internationala

              Perioada
Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/
Competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau

internationala

Perioada
Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/
Competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau

internationala

            Perioada
Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/
Competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau

internationala

Octombrie 2019
Certificat
Auditor/Sistemul de control intern managerial

INA - CTFCAP
CRAIOVA

Perfectionare

Martie 2016
Evaluator de furnizori si programe de formare
Certificat de absolvire
Evaluarea criteriilor de autorizare/verificarea standardului ocupational/standardul de pregatire
profesionala si programa
Asociatia „Dominou”
Craiova
Specializare

Oct. 2015
Evaluator competente profesionale
Diploma de absolvire
Evaluare competemte/ programe/ de formare profesionala
SC Nova Force Tehnic SRL
Giurgiu
Perfectionare

2011-2015
Diploma de licenta
Drept
Studii juridice
Facultatea de drept si administratie publica „Spiru Haret”
Craiova
Studii universitare

2011-2013
Diploma de absolvire
Dezvoltare regionala
Politici administrative, economice si sociale de dezvoltare regionala
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
Universitatea din Craiova
Master

2014
Certificat de absolvire
Instruire/monitorizare/coordonare activitati de sanatate si securitatea muncii
Expert in securitate si sanatate in munca
SC CONSULT RISC SRL
Craiova
Calificare

2012
Certificat
Cresterea gradului de implementare a legislatiei privind serviciile sociale la nivel local in contextul
procesului de descentralizare
Perfectionare in domeniul serviciilor sociale
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Perfectionare
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Perioada
Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/
Competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau

internationala

  Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2011
Certificat de absolvire
Evaluator in sistemul FPC/Codul deontologic al evaluatorului
Formarea specialistilor evaluatori in autorizarea FPC
Autoritatea Nationala pentru Calificari
Bucuresti
Calificare

2011

Formator / Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Organizarea/planificarea/expunerea/ procesului de formare

GSCM ”Spiru Haret”

Calificare

Perioada      2009

Calificarea / diploma obţinută Inspector resurse umane /Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Legislatie specifica,
competente resurse umane si salarizare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ACCR Oltenia

Calificare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2008

Certificat de absolvire

Management şi strategie

Centrul European de Treining/ Bucureşti

Specializare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2007

Certificat

Perfectionarea managerilor din  serviciille publice de ocupare

Comisia Europeana

Perfectionare

  Perioada     2007-2008

       Calificarea / diploma obţinută  Mediator / diploma de absolvire

                        Disciplinele principale studiate /      Formarea mediatorilor

                 competenţe profesionale dobândite

         Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /   Centrul de Mediere Craiova
                                        furnizorului de formare

                 Nivelul în clasificarea naţională sau     Calificare internaţională

   Perioada

Calificarea / diploma obţinută

               Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite

2006

Atestat

Organizarea formarii profesionale continue/  Tehnici de comunicare/
Formarea profesionala a managerilor locali in domeniul FPC
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 Nivelul în claisficare națională sau
   internaționala

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Calificare

2005

Certificat de absolvire

Dezvoltarea Competenţelor Manageriale

Facultatea de Ştiinţe Economice
Universitatea din Craiova

Perfecţionare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada

Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2000 - 2004

Diplomă de licenţă

Ştiinţe Politice
Sociologie, filosofie, comunicare , relatii publice

Facultatea de Istorie Filosofie Geografie
Universitatea din Craiova

Studii Universitare

1995

Atestat/

Analist programator
Programator limbaje de operare/Baze de date

Institutul de Informatica si Ingineria Cunoasterii

Specializare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1990 - 1995

Diplomă de absolvire

Inteligenta artificiala

Facultatea de Informatică si inginerie matematica  Craiova

Studii universitare



COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute Engleză

Competenţe de
comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

· CAPACITATE DE INVATARE SI PERFECTIONARE

· ABILITĂŢI DE COMUNICARE
· LUCRU IN ECHIPA
· CAPACITATE DE AUTOPERFECTIONARE SI VALORIOFICARE A EXPERIENTEI DOBANDITE

· CAPACITATE DEADAPTARE SPORITA
· SERIOZITATE
· DISPONIBILITATE

· CAPACITATE DE COORDONARE SI ORGANIZARE
· CAPACITATE DE DECIZIE
· CAPACITATE DEANALIZASARCINI SI RESPONSABILITATI
· MONITORIZAREALUCRULUI ECHIPEI
· CAPACITATE DE EVALUARE
· SPIRIT DE INIŢIATIVĂ
· APTITUDINI SI EXPERIENTA MANAGERIALA

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei Comunicare Creare de

conţinut Securitate Rezolvarea de
probleme

Utilizator independent
Utilizator independent

Utilizator independent
Utilizator independent

Utilizator independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere Categoria B

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

B2 B2 B2 B1 A2


