
  Curriculum Vitae DOBRIŞ ŞTEFAN 

INFORMAȚII  PERSONALE

Slobozia, B-dul Cosminului, Nr. 10, Bl.BN3, Ap.7, judeţul Ialomiţa

acasă  0243212791, mobil :  0722409225, 0735961384

stefandobris@yahoo.com  

  Sexul masculin| Data naşterii  05.04.1956| Naţionalitatea Română

EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ
13.04.2018-prezent 
12.03.2018-13.04.2018
13.11.2017-12.03.2018
 01.07.2017-13.11.2017 
01.02.2017-01.07.2017
01.01.2017-01.02.2017
 12.09.2016-01.01.2017 
10.03.2016- 12.09.2016 
10.09.2015-10.03.2016
06.10.2010-10.09.2015

12.10.2009 - 06.10.2010 

Secretar al Orașului Amara-Primăria Orașului Amara
Consilier juridic- Primăria Orașului Amara
Șef serviciu juridic- Consiliul Județean Ialomița
Consilier juridic -Consiliul Județean Ialomița
Șef serviciu juridic - Consiliul Judeţean Ialomiţa
Consilier juridic -Consiliul Județean Ialomița
Șef serviciu juridic - Consiliul Judeţean Ialomiţa
Consilier juridic -Consiliul Județean Ialomița
Șef serviciu juridic - Consiliul Judeţean Ialomiţa
Consilier juridic -Consiliul Județean Ialomița

-  asigurarea punerii în executare a legilor şi a celorlalte acte normative emise la nivel 
central care au incidenţă asupra activităţii autorităţii administraţiei publice judeţene, a 
hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia;
-  asigurarea reprezentării legale şi la termen a Judeţului Ialomiţa, Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, Preşedintelui și, după caz, a autorităţilor administraţiei publice din 
judeţ (la cererea scrisă a acestora), în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de 
jurisdicţie sau de urmărire penală, a notarilor publici şi/sau în raporturile cu alte 
persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii, prin delegare, împuternicire sau mandat 
expres;
-  acordarea de sprijin şi consultanţă cetăţenilor cu drept de vot pentru elaborarea 
proiectelor de acte administrative de interes județean ce urmează a fi supune 
dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița;

Tipul sau sectorul de activitate - Administratie publica

Consilier -  Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Ialomiţa 

-  verificarea îndeplinirii  condiţiilor  legale  de acordare a  beneficiilor  de asistenţă
socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a
consiliului local,

- primirea  documentaţiilor necesare în vederea  plaţii drepturilor de asistenţă socială
- acordarea de sprijin beneficiarilor de drepturi de asistenţă socială prin solicitarea
unor drepturi restante de asistenţă socială.
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25.05.2009-12.10.2009

25.05.2005-01.11.2008

2001 – 2005

1997 -2001

1988 -1990

15.08.1980-15.07.1988

Tipul sau sectorul de activitate –   Asistenţă socială

Director coordonator -    Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Ialomiţa

-  am coordonat activităţi de legislaţia muncii , dialog social , conflicte şi contracte
colective de muncă , autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor
- alocaţii de stat pentru copii , indemnizație pentru mame , alocaţie complementară ,
acreditare furnizori de servicii sociale

Tipul sau sectorul de activitate -  Protecţie socială

Director executiv adjunct-   Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Ialomiţa 
-  am răspuns direct de plata beneficiilor de asistenţă socială

Tipul sau sectorul de activitate -  Asistenţă socială

Director executiv - Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Ialomiţa

-  am coordonat activitatea de stabilire si plată a prestaţiilor sociale , dialogul social cu
patronatele şi sindicatele , de aplicare a legislaţiei muncii.

Tipul sau sectorul de activitate – Protecţie Socială

Director General - Direcția Generală de Muncă şi Protecţie Socială Ialomiţa 

-   am coordonat  activităţile  de stabilire  şi  plată  pensiilor,  de stabilire  şi  plată  a
prestaţiilor sociale , de dialog social , de aplicare a legislaţiei şi inspecţie a muncii   

Tipul sau sectorul de activitate –  Protecţie socială 

Șef oficiu pensii agricultori -Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Ialomiţa 

- am răspuns de activitatea de stabilire si plată a pensiilor pentru agricultori, am fost 
desemnat înlocuitorul de drept al directorului executiv

Tipul sau sectorul de activitate –  Pensii agricultori 

Consilier juridic  
 Întreprinderea de Valorificare a  Cerealelor și Plantelor Tehnice Ialomița
-  am întocmit acţiuni, întâmpinări , apeluri, recursuri, pe care le-am susţinut în instanţe
- am avizat pentru legalitate contracte comerciale şi contracte de muncă 
- am participat la baze şi silozuri din judeţ, la acţiunile de inventariere dispuse de 
conducerea societății 

EDUCAȚIE  ȘI  FORMARE
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2016-octombrie

2016-aprilie-mai
2016-iunie

2015-aprilie
2014-februarie

2014-martie
2014-aprilie
2014-mai
2014-iulie

2014-iulie

2014-august
2014-septembrie
2012-mai
2012-iunie
2008-mai
2008-octombrie-noiembrie

2006-mai

2006-octombrie
2005-august

2005-aprilie
2004-iulie
2004-noiembrie

2004-noiembrie

1997-iulie
1996-iunie
1993-octombrie
1992-septembrie
1985-1986
1976-1980
1971-1975

Programul de perfecționare ,,Soluții eficiente în achizițiile publice în contextul 
noilor prevederi legislative”
Programul de specializare pentru Formator pentru competențe comune
Seminarul ,,Pregătirea auditorilor interni din cadrul compartimentelor de audit 
public intern existente la nivelul structurilor asociative”
Seminarul Porți deschise cu tema ,,Cultura blândeții”
Sesiunea de instruire  din cadrul proiectului ,,Bună Guvernare prin Integritate și 
Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc,” cod SMIS 350025, București
Seminarul regional dedicat monitorizării SNA 2012-2015, Călărați
Cursul  ,,Comunicare instituțională,” Râșnov
Atelierul de lucru dedicat monitorizării SNA 2012-2015, București
Programul de specializare pentru expert accesare fonduri structurale și de coeziune 
europene
Sesiunea de instruire și informare cu privire la implementarea SNA 2012-2015, 
Slobozia
Expert achiziţii publice, Predeal
Sesiune de teambuilding, Râșnov
Managementul serviciilor publice generale, Slobozia
Managementul funcţiei publice, Constanţa
ECDL Start, Slobozia
Cursul de instruire ,,Managementul schimbării în procesul de înființare a Agenției 
Naționale pentru Prestații Sociale,” Sinaia-Poiana Brașov
Seminarul ,,Good Practices in Social Services Delivery for Single  Mothers and 
Elderly  Women,” Amara
Master în specializarea ,,Guvernare modernă și dezvoltare locală”
Programul de perfecționare  ,,Managementul strategic în domeniul   resurselor  
umane”
Forumul național cu tema ,,Dezvoltarea serviciilor sociale, “Timișoara
Workshop național cu tema ,,Dezvoltarea serviciilor sociale,” Sinaia
Programul de perfecționare  ,,Cadrul legislativ actual în domeniul asistenței sociale 
și direcții de dezvoltare” 
Programul de formare specializată în administrația publică, cu durata de 1 an, 
pentru funcționarii publici de conducere
Seminarul  ,,Conducerea programelor de pregătire profesională,” Timişoara
Employment Service Training, Manchester
Management an berufsbildenden Einrichtungen, Magdeburg
Management Training Course, I.R.O.M.A. Bucureşti
Cursuri postuniversitare în specializarea  ,,Probleme de drept civil,” București
Facultatea de drept, Secţia drept , Cursuri de zi, Bucureşti.
Liceul silvic Brănești

     
 APTITUDINI  ȘI  COMPETENΤE  PERSONALE

 



  Curriculum Vitae DOBRIŞ ŞTEFAN 

Limba  maternă Română 

Citire Scriere Vorbire 

Limba engleza bine bine bine  

Limba franceza excelent bine bine
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INFORMAȚII  SUPLIMENTARE

Persoane de contact pentru
recomandări

Ionescu Adrian, Secretarul Județului Ialomița, tel. 0724. 881.648

Măiță Ion, Primarul Orașului Amara, tel. 0723. 268.421

 

 


