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Informaţii personale

Nume / Prenume DOBRESCU FLOREA

Telefon(oane)                    

E-mail                                                  

Naţionalitate Română

Data naşterii           

Sex Masculin

Experienţa
profesională

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Activităţi sindicale

Perioada 2019 - prezent

Funcţia sau postul
ocupat

Preşedinte Executiv

Numele şi adresa
angajatorului

Convenţia Naţională a Sindicatelor
Transportatorilor din România (CNSTR)

Perioada 2016 – prezent

Funcţia sau postul
ocupat

Membru Plen Consiliul Economic şi Social
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Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

avizează proiecte de acte normative 
alege, la propunerea părţilor, preşedintele; 
validează câte un vicepreşedinte propus de fiecare parte şi pe membrii biroului 
executiv, de asemenea propuşi câte unul de fiecare parte; 
adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
stabileşte componenţa comisiilor de specialitate permanente; 
aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul 
privind execuţia bugetară; 
dezbate şi adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate; 
numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL  

Perioada 2012 - prezent  

Funcţia sau postul 
ocupat 

Preşedinte  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activităţi sindicale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ DRUM DE FIER 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Dialog Social 
 
 

Perioada 2012 - prezent  

Funcţia sau postul 
ocupat 

Vicepreşedinte CNSLR-FRĂŢIA 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activităţi sindicale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România  

CNSLR - FRĂŢIA 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Dialog Social 
 
 
 

Perioada 2012 –2016 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Prim-Vicepreşedinte  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activităţi sindicale  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Convenţia Naţională a Sindicatelor 
Transportatorilor din România (CNSTR) 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Dialog Social 
 
 
 

Perioada 2008 - prezent 
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Funcţia sau postul 
ocupat 

Vicepreşedinte  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activităţi sindicale 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România  

CNSLR - FRĂŢIA 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Transporturi feroviare 
 
 

Perioada 2008 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Preşedinte 
 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Organizare activităţilor în cadrul uniunii U.A.AI.F.R 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Uniunea Asociaţiilor Artiştilor Intelectualilor feroviari din România 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activităţi de reprezentare şi organizare 
 
 

Perioada 2004 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Prim-Vicepreşedinte 
 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activităţi sindicale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Convenţia Naţională a Sindicatelor 
Transportatorilor din România (CNSTR) 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Transporturi Feroviare  
 

Perioada 2004 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Preşedinte 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activităţi sindicale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Uniunea Teritorială Drum de Fier Regionala CF Craiova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Transporturi feroviare 
 
 

Perioada 2002 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Preşedinte 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activităţi sindicale 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Federaţia Naţională Drum de Fier 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Transporturi feroviare 

Perioada 1991 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Preşedinte 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activităţi sindicale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Sindicatul Liber şi Independent al Secţiei L5 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Transporturi feroviare  
 
 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2010 - prezent 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Manager proiecte europene 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul de Formare şi Perfecţionare din cadrul Ministerului Muncii, 
 Familiei şi Protecţiei Sociale   

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 Manager proiecte europene 

Perioada 2004 - 2009 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire - Licenţă 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Inginer în industria alimentară 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură - specializarea Tehnologia   
prelucrării produselor alimentare 

  

Perioada 1985 -1987 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Maistru mecanic 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Tranporturilor şi Telecomunicaţiilor 
Şcoala Tehnică de Maiştri Bucureşti 
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Perioada 1974 - 1979 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Profil tehnic 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Industrial “Nicolae Titulescu“ Craiova 

  

  

Perioada 1971 - 1974  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Profil tehnic 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Şcoala Profesională de Căi Ferate Buzău 

  

  

Perioada 1967 – 1971 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Şcoala Generală Nr. 2 Poiana Mare 

  

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  
 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleză  A 
2 

Utilizator 
elementar  

A 
2 

Utilizator 
elementar  

A 
2 

Utilizator 
elementar  

A 
2 

Utilizator 
elementar  

A 
2 

Utilizator 
elementar  
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Franceză  A 
2 

Utilizator 
elementar  

A 
2 

Utilizator 
elementar  

A 
2 

Utilizator 
elementar  

A 
2 

Utilizator 
elementar  

A 
2 

Utilizator 
elementar  

  

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
Competenţe şi aptitudini 

de utilizare 
a calculatorului 

 
 

Alte competenţe şi 
aptitudini        

Autonomie în activitate, capacitate de sinteză, abilitate organizatorică şi 
diplomaţie în arta negocierii 

 
 Microsoft Office  (Word , Power Point , Excel) 
 
 
 
 
Susţinerea echipei de Handbal „Rapid CFR” pentru obţinerea titlului de 
campioană naţională ediţia 2002-2003 a Ligii Naţionale; 
Susţinerea echipei de bridge în cadrul  Federaţei Internaţionale a Societăţilor 
Artistice şi Intelectuale ale Feroviarilor F.IS.A.I.C. pentru concursul de la Zagreb; 
Susţinerea pentru participarea la expoziţia de pictură în cadrul Federaţei 
Internaţionale a Societăţilor Artistice şi Intelectuale ale Feroviarilor F.I.S.A.I.C. de 
la Paris; Susţinerea pentru participarea la concursul de radio amatori în cadrul 
Federaţiei Internationale a Societăţilor Artistice şi Intelectuale ale Feroviarilor 
F.I.S.A.I.C.; 
Susţinerea pentru participarea la competiţia internaţională de tenis de câmp baieţi 
la Iaşi în cadrul Federaţei Internaţionale a Societăţilor Artistice şi Intelectuale ale 
Feroviarilor F.I.S.A.I.C.; 
Participare festivalul de folclor "Federaţia Internaţională a Artiştilor Intelectualilor 
feroviari" F.I.S.A.I.C. în Bulgaria. 

  

  

  

  

          Permis de  
conducere    

 Posesor permis de conducere categoria B obţinut în anul 1987 

  

 


