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Curriculum Vitae      
 

                             
Informații personale 

Nume si prenume Dumbravă Gabriel Ștefan 

Adresa 171C Drum Valea Doftanei, S6, București, România. 

Telefon - Mobil: 0724/505.918 

E-mail  stefan.dumbrava@gmail.com 

Naționalitate Română 

Data nașterii 30 iunie 1978 

Stare civilă Căsătorit, 2 copii. 

  

Experiența profesională 
 

1.  Perioada Ianuarie 2020 – aprilie 2021 

Funcția sau postul ocupat Director Executiv Multibrand – service și vânzări auto 

Principalele activități și 

responsabilități 

Stabilirea relațiilor cu clienții, investigarea necesităților clienților, 
coordonarea tututor activităților în cadrul service-ului, atragerea de 
noi clienți; stabilirea și realizarea țintelor propuse prin bugetul anual, 
monitorizarea și implementarea standardelor organizaționale; 
evaluarea periodică a personalului, coordonarea departamentului de 
vânzări auto. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Mevas Auto Center SRL – Str. Avram Iancu, 22-26, 
Otopeni, județul Ilfov. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Service & Vânzări Auto – multibrand. 

2.  Perioada Martie 2017 – prezent 

Funcia sau postul ocupat Șef serviciu  

mailto:stefan.dumbrava@gmail.com
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Principalele activitati si 
responsabilitati 

Stimulează participarea persoanelor vârstnice la viața socială, 
activități cu caracter recreativ și socio-cultural precum și dezvoltarea 
unei atitudini de întrajutorare între semeni. Informații pe teme 
culturale, de sănătate, facilitează reintegrarea socială cu tendințe de 
autoizolare, consiliere socială și psihologică, programe de terapie 
ocupațională (atelier de lucru manual, pictură tricotat, etc.), 
activități fizice (kinetoterapie, gimnastică, cursuri de dans, aerobic), 
organizări de evenimente tematice, conferințe, vizite la muzee, 
expozișii și alte obiective culturale, activități recreative (bibliotecă, 
jocuri de societate - șah, rummy, table, cărți) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

D.G.A.S.P.C. – Sector 3 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Direcție socială – centru destinat persoanelor vârstnice. 
Clubul Seniorilor “Rîmnicu Sărat” 

3.  Perioada Iulie 2011 – Ianuarie 2017   

 

Functia sau postul ocupat Director Departament Reparații utilaje, logistică turisme 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Stabilirea relatiilor cu clientii, investigarea necesitatilor clientilor, 
coordonarea tututor activitatilor in cadrul service-ului, atragerea de 
noi clienti; stabilirea si realizarea tintelor propuse prin bugetul anual, 
monitorizarea si implementarea standardelor organizationale; 
gestionarea și coordonarea parcului auto; evaluarea periodică a 
personalului. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Delta Antepriza de Constructii si Montaj 93 SRL 

Str. Chiciurei, nr. 39-45, sector 3, Bucuresti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Service Auto, Camioane, Utilaje. Logistică auto. 

4.  Perioada Iulie 2008-Iulie 2011 

Functia sau postul ocupat Director Service Mazda & Multibrand. 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Stabilirea relatiilor cu clientii, investigarea necesitatilor clientilor, 
coordonarea tututor activitatilor in cadrul service-ului, atragerea de 
noi clienti; stabilirea si realizarea tintelor propuse prin bugetul anual, 
monitorizarea si implementarea standardelor organizationale; 
evaluarea periodica a personalului. 

Numele şi adresa 

angajatorului 
S.C. Arian Motors SRL- B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, sect 6 

S.C. Master S.A. – B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, sector 6, Buc. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
Service Auto – dealer Mazda & service multibrand. 

5.   Perioada August 2006-noiembrie 2007. 

Functia sau postul ocupat Director Service Porsche Bucuresti Vest 1. 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Stabilirea relatiilor cu clientii, investigarea necesitatilor clientilor, 
coordonarea tututor activitatilor in cadrul service-ului, atragerea de 
noi clienti; stabilirea si realizarea tintelor propuse prin bugetul anual, 
monitorizarea si implementarea standardelor organizationale; 
evaluarea periodica a personalului. 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Porsche Inter Auto (Porsche Romania), Pipera Tunari, 2, 
Ilfov. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Service Auto – dealer Skoda&Volkswagen. 

6.   Perioada August 2004-august 2006. 

Functia sau postul ocupat Director Adjunct Service Porsche Bucuresti Aviatiei. 

(la 130 angajati) 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Desfasurarea activitatii in vederea asigurarii satisfactiei clientilor; 
urmarirea si analiza gradului de satisfactie a clientilor, raspunderea 
pentru respectarea intereselor clientilor privind calitatea 
comportamentului si a reparatiilor, pastrarea unor standarde inalte in 
contactul direct cu clientii, preluarea si solutionarea cazurilor speciale 
(reclamatii , garantii ,culanta). 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Porsche Inter Auto (Porsche Romania), Pipera Tunari, 2, 

Ilfov. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
Service auto – dealer Skoda&Seat. 

7.   Perioada Aprilie 2003-august 2004. 

Functia sau postul ocupat Consilier Tehnic Receptie mecanica-electrica. 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Deschiderea comenzilor si efectuarea devizelor pe mecanica, electrica. 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Porsche Inter Auto (Porsche Romania), Pipera Tunari, 2, 
Ilfov. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
Service auto – dealer Skoda&Seat. 

8.   Perioada Iunie 2001 –Aprilie 2003. 

Functia sau postul ocupat Consilier Tehnic Receptie mecanica-electrica-tinichigerie. 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Deschiderea comenzilor si efectuarea devizelor pe mecanica, electrica, 
tinichigerie, aprobarea si efectuarea lucrarilor de garantii. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Daewoo Radacini Service SRL, Calea Grivitei, 45. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Service auto – dealer Daewoo. 

9.   Perioada Ianuarie 1999-iunie 2001. 

Functia sau postul 

 ocupat 

Colaborator. 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Proiectare pe calculator in AUTOCAD, CHIFF. 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Zenit 66 S.R.L., Str. Maica Domnului, 5B. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Proiectare, cadastru. 
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Educatie si formare 

1.    Perioada Octombrie 2018 – Octombrie 2021. 

Domenii principale studiate 
/ competenţe dobândite 

Doctorand - Academia de Studii Economice din București 
Scoala doctorala - Cibernetică și Statistică Economică 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

2.    Perioada Octombrie 2005 – Iulie 2007. 

Domenii principale studiate 

/ competenţe dobândite 

Master in economie - „Management financiar-bancar si de 
asigurari”. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea ARTIFEX din Bucuresti. 

3.    Perioada Octombrie 2003 – Iulie 2007. 

Domenii principale studiate 
/ competenţe dobândite 

Licenta - Specializare Finante-Banci. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea ARTIFEX din Bucuresti. 

4.    Perioada Octombrie 2001-Iunie 2002. 

Domenii principale studiate 

/ competenţe dobândite 

Studii aprofundate – „Ingineria productiei utilajului 
tehnologic”. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. 

5.    Perioada Octombrie 1996 -Iunie 2001. 

Domenii principale studiate 
/ competenţe dobândite 

Licenta – „Inginer mecanic - utilaj tehnologic”. 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limbi straine 

 Comprehensiune Vorbit Scris 

 Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

Engleza  Avansat  Avansat  Avansat  Avansat  Intermediar 

 

 

Competenţe şi aptitudini  Flexibilitate, ambiţie, capacitate de lucru în echipă, dinamism, 
capacitate de organizare si sintetizare.Excelente cunostinte 
financiare si de conducere. 
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Alte competente  2005 – testare CAPTain organizata de Porsche Romania SRL, scor 
78,67/100. 

 

Competenţe şi cunoştinţe 
de utilizare a 
calculatorului 

 • Proiectare : Autocad, Chiff. 
• Procesare de tabele: Excel. 

• Procesoare de texte: Word si Power Point sub Windows. 
• Utilitare: Internet Explorer, Windows Explorer. 

 
 

Alte activitati   
 LISTĂ DE LUCRĂRI:  
 
- Articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS sau altele de 

prestigiu din țară și/sau străinătate – 54 articole publicate 

- Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice din ţară 
şi/sau străinătate – 24 studii publicate 

- Prezentări la seminariile științifice organizate în cadrul școlilor 
doctorale – 4 prezentari 

 

Scolarizari interne: 

August 2003 – Curs piese de schimb; 

Iunie 2005 – Scolarizare Director/sef service SEAT. 

 

Training-uri specializate: 

Iulie 2004 – „Effective Supervisory Management” (organizator 
TACK International); 

Noiembrie 2004 – „Customer service per telephone” 
(organizator TACK International); 

Iunie 2005 – „Customer Focused Attitude” (organizator TACK 
International); 

August 2005 – „Time Management” (organizator TACK 
International); 

2005-2006 – „Basic Lead Development” (organizator 
ASSEBUS): 

• Modulul I: Leadership-ul propriei persoane; Leadership-ul 
echipei; 

• Modulul II: Managementul conflictelor;  

• Modulul III: Leadership-ul angajatilor; Metode de influentare: 
coaching, mentoring si consiliere; 

• Modulul IV: Leadership-ul organizatiei; Gandire strategica; 
Managementul schimbarii; 

• Modulul V: Managementul crestereii si atentia fata de client; 
Managementul strategic al vanzarilor; Relatia cu clientii. 

Aprilie 2006 – „Profesional Buyer Oriented Attitude” 
(organizator TACK International); 

Aprilie 2006 – „Profitable Sales” (organizator TACK 
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International); 

Septembrie 2006 – „Sales&Customer Care” (organizator Dale 
Carnegie&Associates, Inc.); 

Ianuarie 2007 – „High Impact Presentation” (organizator Dale 
Carnegie&Associates, Inc.); 

Septembrie 2007 – “Stress Management” (organizator Dale 
Carnegie&Associates, Inc.). 

Octombrie 2012 - Atestat ISCIR - RSL IR 
Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor 
la instalatii de ridicat 

 

 

Permis de conducere  Cetgoria A, B, C , D si E. 

Hobby-uri  ▪ motocicletele si autoturismele; 
▪ baschet, tenis de masa si de camp, fotbal. 

Informaţii suplimentare  Referinţe valabile la cerere. 

 

10 octombrie 202119.10.2021


