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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume  : HOBLE  DOREL  ANTON 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
23 str. IACOBINILOR  cod poştal 410258 ORADEA  ROMANIA 

Telefon(oane) 0359 442552 
0259 408228 

Mobil: 
 

0745240517 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri)  dhoble@uoradea.ro , http://webhost.uoradea.ro/dhoble  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 05 mai 1957 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Membru în echipa de implementare – expert pe termen lung în proiectului 
POSDRU/89/1.5/S/56287 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2002 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1993 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1991 - 1993 

Funcţia sau postul ocupat Sef colectiv cercetare “Încălziri inductive” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare 

mailto:dhoble@uoradea.ro
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare proiectare 

  

Perioada 1985 - 1991 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog(proiectant)  principal gr.III  Şef colectiv Proiectare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare proiectare 

Numele şi adresa angajatorului    Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Automatizări Bucureşti 
Fil. Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare proiectare 

  

Perioada 1982 - 1985 

Funcţia sau postul ocupat Inginer  

Activităţi şi responsabilităţi principale Inginer electrotehnician in cadrul biroului “Mecanic Şef” 
Dispecer de tură. 

Numele şi adresa angajatorului I.I.S.Zahăr - Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare proiectare 

 
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 –  2008 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management educaţional , Sisteme informaţionale manageriale, Comunicare, Competenţe 
manageriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea 
Departamentul de Pregătire şi Perfecţionarea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 1997 –  2001 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctorat în domeniul “Inginerie electrică” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea 
Şcoala Doctorală 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

  

Perioada 1977 –  1982 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer, specializarea “Electrotehnică Generală” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Institutul Politehnic Cluj Napoca 
Facultatea de Electrotehnică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
Română 
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Engleză  Engleză  Engleză  Engleză  Engleză 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) Aptitudini manageriale dobândite de-alungul activităţii profesionale, concretizate prin 
diferite funcţii cu cracter managerial-organizatoric ( Dispecer tură, Şef colectiv, Secretar ştiinţific, Şef 
catedră , etc.) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) Competenţe în domeniul cerecetării- proiectării dobândite în peroada activităţii în cadrul 
Institutului de Cerectare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Automatizări şi al Universităţii din 
Oradea. Competenţe în Aparate electrice, Utilizări ale energiei electrice, Tehnologii electrice, 
Proiectări instalaţii electrice, dobândite ca urmare a activităţii didactice la Universitatea din Oradea 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) Utilizarea tehnicii de calcul în activitatea curentă didactică şi de cercetare ştiinţifică. 
Utilizarea softurilor dedicate cercetării şi proiectăriiîn inginerie electrică.(  Curs specializare“Fluent 
CFD” – ENERVAC FLUTEC Ltd . Thesalonik Grecia. 1999) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

- Evaluator ANEVAR - 1997-Curs de evaluatori, “Evaluarea  întreprinderilor”,  
A.N.E.V.A.R. Bucureşti; 

- Proiectări instalaţii electrice- Curs autorizare definitivă pentru proiectare instalaţii 
electrice – gradul II- Electrica S.A. 

- Curs  specializare program TEMPUS “Interactive methods for Teaching – Learning 
– Evaluation Process” 2006   

 
  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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