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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DALE  T. EMIL-DOREL 

Adresă(e)  

Telefon(oane)     Mobil: 

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi)  
  

Data naşterii  
  

Sex  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa profesională  

Perioada 01/09/1981-01/09/1982 

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 

                                                   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 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

   Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 

 inginer stagiar 
 in cadrul BIROULUI Mecano-energetic 
 INTREPRINDEREA MECANICA, oras PETRU GROZA (Stei), jud.Bihor 
 Constructii de masini 
 14/09/1982-07.02.1989 
 Inginer stagiiar 
 Responsabil energetic in cadrul Biroului MEE 
 Intreprinderea de subansamble si piese pt mij de transp (UAMT) Oradea 
 Constructii de Masini 
 07.02.1989 
 Transferat in interesul serviciului de la Uzina Mec Stei la FRE Oradea 
 Sef Ateliere Productie 
 Fliala de retele electrice Oradea 
 PRAM, MHC, At. Bobinaj, At.Contoare, At.Mecanic 
 07/02/1989-01.08.2004 
 Inginer Sef – Sectia Furnizare 
 Coordonarea activitatii de furnizare 
 SC ELECTRICA SA – SDFEE Oradea 
 Energetic 
 
 01.08.2004-01.08.2007 
 Sef Sectie Comerciala 
 Coordonarea activitatii de furnizare 
 Electrica Transilvania Nord – SDFEE Oradea 
 Energetic 
 
 2007 - 2020 
 Director 
 
 Coordonarea activitatii comerciale 
 Electrica Furnizare SA – AFEE Oradea 
 Energetic 
Din 2020 (01.07.2020) pensionat 
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                      Activitate universitara 
 

                                                  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  
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

   Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educaţie şi formare 
 

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 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 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 obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

                             / furnizorului de formare 
          Nivelul în clasificarea naţională sau        
internaţională 

 
  
 2001 - prezent 
 Conferentiar universitar, dr. Ing. 
 Invatamint superior 
  Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, cod 410087, Oradea, România 
  Facultatea de Energetica 
 
1994-2001 
 Sef Lucrari 
 Invatamint superior 
 Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, cod 410087, Oradea, România 
 Facultatea de Energetica 
 
1992 - 1994 
 Asistent universitar 
 Invatamint superior 
 Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, cod 410087, Oradea, România 
 Facultatea de Energetica 
 
 
 
 23.03.2007 
 Certificat „Developing Management skills persuasion & negociasion” 
  Management 
 Cresterea abilitatilor de negociere 
 SC FOX Training Buzau, Str. Aurorei nr.19 
 
 nationala 
 
 14.08.2006 
  Auditor  electroenergetic- clasa B, emis de Agentia Romana de Conservare a Energiei A.R.C.E. 
 Bilanturi Electroenergetice 
 Auditor atestat 
 Universitatea din Oradea – curs postuniversitar „Elaborarea bilanturilor electroenergetice” 2005 
  
 Nationala 
 
 
27.09 - 29.09.2006 
 Certificat; „ECDL -9- Prezentari. Pregatire în vederea obţinerii permisului ECDL 
 Ofiice 2007 
 Conducerea calculatorului  
 
S.C. Formenerg S.A. Bucureşti 

 
Internationala 

 
 
28.05-02.06. 2006 
 Certificat curs „Metode şi proceduri de prevenire şi combatere a actelor de coruptie” 
 Acte normative referitoare la anticoruptie 
 In domeniul legislativ 
 Ministerul Economiei si Comertului 
 
 Centru de pregatire pt. personalul din industrie Busteni 
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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 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 obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau  

 
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 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 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 obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau  

internaţională 

 31.07.2005 
The Professional Diploma in MANAGEMENT 

 Curs BZT700 Manging performance and Change 
 
CODECS Romania, The Open University, UK  
 

 Internatională 
 
 
 18.07 – 22.07. 2005 + 28.11 – 30.11. 2005 
 Certificat: „Tte2 – Reglementarea tarifarii pentru activiatea de distributie a energiei electrice.Metodologii 
şi practici internaţionale” 
 Sistemele de tarifare reglementate. Intelegere modul de formare a lor. 
 
 S.C. Formenerg S.A. Bucureşti 
 
 Naţională 
 
22 -24.08.2005 
 Certificat: „Instruire auditori interni, in conformitate cu cerintele OHSAS 18001:1999 
 Sistemul calităţii, cu aplicare în sanatate ocupationala 
 
 SC Q-INSPECT SRL Bucuresti 
 
 
 Naţională 
 
28.06 – 02.07. 2004 
 Certificat: „Formare auditori interni calitate-mediu conform cerintelor ISO 19011:2002 
 Sistemul calitătii 
 
 Societatea Romana pentru asigurarea calităţii- SRAC Bucuresti 
 
 
 Natională 
 
21.04.2005 
 Certificat de competenţă lingvistică – limba engleză 
 Limba engleză 
 
 M.E.C.T - Universitatea din Oradea, Facultatea de litere. 
 
 
 Internaţională 
 
   31.12.2005 
 The Professional Certificate in Management 
 Curs BZT Managementul financiar 

 
CODECS Romania, The Open University, UK  
 

 Internatională 
 
   

   
  10-12.07- 2002 
 Certificat: „Managementul prin calitate” 
 Sistemul calităţii 
 
 SC BRACO SA Bucuresti 
 
 Naţională 
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Aptitudini şi competenţe       
personale 

 
Limba(i) maternă(e)  

Autoevaluare  
Nivel european (*) 

 
 

 
 
 
 ROMANA 

 
 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   bine  bine  bine  mediu  mediu 

Engleză   bine  bine  bine  mediu  minim 

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

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitatea de a conduce –top manager-; 
Abilitatea de a lucra cu studenţii din toate mediile social-culturale; 
Abilitatea de a comunica în cadrul grupului şi a organizaţiei. 
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Competenţe şi aptitudini organizatorice  Membru al Societăţii Inginerilor Energeticieni din România (SIER), din 2000 
 Auditor electroenergetic, clasă B, aut.nr.87/2006, emisa de Agentia Română de Conservarea Energiei  
 Membru individual al Comitetului National Român al Consiliului Mondial al Energiei, din 2008 
 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice - auditor autorizat 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Operare în Windows XP, Editare texte în Word, Prezentări în PowerPoint, Excel, Matcad, ECDL - 

Competenţe şi aptitudini artistice Pasiuni: sportul, muzica,  excursiile, lectura 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  - 

 
 

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1986. 

 
 

Informaţii suplimentare  
 
 
 
 

Anexe 

  - 36 articole de specialitate publicate în ţară şi străinătate, 1 proiect de ceretare, 1 teză de doctorat 
- 2 cursuri universitare:  
           Tehnici de optimizare în energetică –curs- Universitatea  Oradea , 1998 
           Tehnici de optimizare în energeitcă – laborator- Universitatea  Oradea , 1998 
- Coautor carte: Calitatea energiei electrice – curs- Universitatea  Oradea , 1998 
- Coautor carte: Efecte ale regimului deformant şi nesimetric Ed. Universităţii Oradea, 2002 
 
 

  

Data completării:                                                                                                                 

Semnătura: 
 


