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CURRICULUM VITAE 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume   DOGARU ULERU GH. VALENTIN 

Adresa Pietroșița, Dâmbovița 

Telefon 0245215438 Mobil: 0723526159 

E-mail dogaruvalentin@gmail.com 

Naţionalitate Român 

Data naşterii  04/09/1959 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educaţie, cercetare 

Perioada 2020-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar doctor inginer  

   Vicepreședinte Senat universitar UVT 
   Președinte comisia pentru calitatea învățământului și cercetării 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi de cercetare ştiinţifică, educaţie şi conducere academică; 
Control aplicarea procedurilor legale cu privire la conţinutul şi 
evoluţia procesului de învăţământ în domeniile de studiu din cadrul 
universităţii;  

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Bd. Carol I, 2, România 
Telefon: +40-245-217683; fax: + 40-245-217683 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educaţie, cercetare 

Perioada 2016-2020 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar doctor inginer  
 Preşedinte Comisia de Învăţământ și Cercetare 
 Vicepreședinte  Senatul Universităţii Valahia din Târgovişte 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi de cercetare ştiinţifică, educaţie şi conducere academică; 
 Control aplicarea procedurilor legale cu privire la conţinutul şi 

evoluţia procesului de învăţământ în domeniile de studiu din cadrul 
universităţii;  

Numele şi adresa angajatorului 

 
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Bd. Carol I, 2, România 
Telefon: +40-245-217683; fax: + 40-245-217683 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Educaţie, cercetare, formare continuă 
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educaţie, cercetare 

Perioada 2012-2016 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar doctor inginer  
    Vicepreședinte Senat universitar 
    Preşedinte Comisia de Învăţământ, Cercetare şi Formare 

Permanentă - Senatul Universităţii Valahia din Târgovişte 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi de cercetare ştiinţifică, educaţie şi conducere academică; 
Control aplicarea procedurilor legale cu privire la conţinutul şi evoluţia 
procesului de învăţământ în domeniile de studiu din cadrul 
universităţii;  

Numele şi adresa angajatorului 
 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Bd. Carol I, 2, România 
Telefon: +40-245-217683; fax: + 40-245-217683 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, cercetare, formare continuă 

Perioada  01.10.2009-01.02.2012 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor univ. dr. ing. - post ocupat prin concurs, decizia 
nr.580/07.09.2009 

 Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi de cercetare ştiinţifică, educaţie şi conducere academică; 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Bd. Carol I, 2, România 
Telefon: +40-245-217683; fax: + 40-245-217683 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, cercetare, formare continuă 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perioada  01/10/2002 – 30.09.2009 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr. ing. - post ocupat prin concurs, decizia nr. 
632/12.09.2002 
- şef catedră Energetică industrială  
- Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi de cercetare ştiinţifică, educaţie şi conducere academică; 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Bd. Carol I, 2, România 
Telefon: +40-245-217683; fax: + 40-245-217683 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, cercetare 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perioada 01/10/1999 – 01/10/2002 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 
Şef catedră – decizia nr.680/30.11.2001 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate didactică – cursuri / seminarii / lucrări practice – Măsurări 
electrice şi electronice, Acţionări electrice, Electrotehnică, 
Echipamente electrice, Utilizarea energiei electrice;  
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 Dotarea laboratoarelor - Măsurări electrice şi electronice, 
Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice; 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Bd. Carol I, 2, România 
Telefon: +40-245-217683; fax: + 40-245-217683 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, cercetare 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perioada  01/10/1995 - 01/10/1999  

Funcţia sau postul ocupat  Şef lucrări Universitatea Valahia din Târgovişte - decizia nr. 
349/13.07.1998, post ocupat prin concurs; 

 Inspector şcolar discipline tehnice, profesor grad didactic II / grad 
didactic I, decizia nr. 71A/1995 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Îndrumare şi control în domeniile curriculum, resurse umane, 
resurse materiale / financiare / informaţionale, parteneriate 
educaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, , Bd. Rg. Carol I, nr. 62, 
Târgovişte, Gr. Şc. ”Constantin Brîncoveanu”, Bd. Unirii, 18-20, 
Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perioada  01/03/1995 - 01/10/1995  

Funcţia sau postul ocupat Profesor expert, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, post ocupat prin 
concurs 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodico-
ştiinţifice şi cursurilor de perfecţionare pentru învăţământul 
profesional şi tehnic 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Bd. Rg. Carol I,  nr. 62, Târgovişte 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, , Bd. Rg. Carol I, nr. 62, 
Târgovişte; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perioada  01/09/1987 – 01/03/1995 

Funcţia sau postul ocupat Profesor învăţământ preuniversitar (liceal, postliceal) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate didactică (proiectare, organizare, realizare, monitorizare, 
evaluare), dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor de 
specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Gr. Şc. ”Constantin Brîncoveanu”, Târgovişte, Bd. Unirii, 18-20 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perioada  12/09/1984 – 01/09/1987 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Monitorizare, întreţinere şi reparaţii echipamente electrice,  electronice 
şi de automatizare cu grad înalt de tehnicitate 
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Numele şi adresa angajatorului Oţelinox Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere operaţională, industrie 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Perioada  2004-2006  

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Studii postuniversitare de specializare, Diplomă Studii postuniversitare 
de specializare, diplomă seria D, Nr.0005515, eliberată cu nr. 
90/21.02.2007 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale  

Informatică - utilizare pachete de aplicaţii PC, sisteme de gestiune a 
bazelor de date, programarea calculatoarelor, aplicaţii multimedia, 
proiectare asistată 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care  s-a 
realizat formarea profesională 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perioada  1998 - 2001 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Doctor, diplomă seria A, nr.  0000317, eliberată cu nr. 75/4.12.2001,  
OMEN nr. 4911/02.11.2001 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale  

Cercetări privind realizarea unor noi sisteme informatice de măsurare, 
control şi semnalizare utilizabile în procesul de învăţământ  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care  s-a 
realizat formarea profesională 

Universitatea  “Dunărea de Jos”  din Galaţi 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perioada  1979 - 1984 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Inginer, Diplomă de INGINER în profilul Electric, specializarea 
Electrotehnică, diplomă seria B, nr. 1854, eliberată cu nr. 
579/18.06.1984 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale  

Electrotehnică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care  s-a 
realizat formarea profesională 

Universitatea “Transilvania” din Braşov 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perioada  1974-1978 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Diplomă de bacalaureat, seria I Nr. 4252; Nr. înreg. 74/1978 din 
27.06.1979 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale  

Electrician pentru maşini şi aparate electrice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care  s-a 
realizat formarea profesională 

Liceul industrial Electroaparataj, Bucureşti 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limba materna Româna 

Limbi străine cunoscute Engleza: mediu - scris, citit, vorbit 

Aptitudini şi competenţe 
sociale  

Abilităţi de comunicare şi relaţionare, spirit analitic şi organizatoric, 
automotivare, capacitate mare de lucru în echipă cu respect şi 
consideraţie pentru colaboratori  

Aptitudini si competenţe 
organizatorice  

Abilităţi manageriale, lider echipă, capacitate de decizie, orientare 
spre rezultate  

Aptitudini si competenţe 
tehnice 

Experienţă ştiinţifică şi tehnică în domeniul inginerie electrică, experienţă 
practică în utilizarea echipamentelor electrice şi electronice; experienţă 
în utilizarea echipamentelor moderne, flexibilitate şi creativitate  

Aptitudini si competenţe PC Windows, Microsoft Office, LabVIEW 

Alte aptitudini si competenţe Experienţă evaluare şi consultanţă 

Permis auto Categoria B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

 Cărţi / cursuri publicate în edituri recunoscute - 9; 
 Îndrumare publicate – 2; 
 Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute – 3; 
 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie 

internaţională recunoscute, indexate în baze de date internaţionale 
(Ri) - 23; 

 Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 
internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (Vi) - 67; 

 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie 
naţională recunoscute (Rn), articole/studii publicate în volumele 
unor manifestări ştiinţifice naţionale (Vn), lucrări prezentate la 
diferite seminarii/expoziţii, inovaţii etc.(E), după caz, prin care se 
aduc contribuţii la dezvoltarea domeniului  - 56. 

Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale: 

 International Electrotechnical Commission, Technical Committee 
TC101 (2006-2011); 

 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări, România – 
preşedinte filiala Târgovişte; 

 Asociaţia de Standardizare din România; 
 Asociaţia Inginerilor Electricieni şi Electronişti din România; 
 Societatea de Robotică din România; 

 
 
 01.10.2020     Semnătura, 


