
 

Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume DOLOT CLAUDIU DANIEL 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 22.05.1971 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

 

Experiența profesională 

Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

 

 

 
  

 
Perioada 

 
Funcția sau postul ocupat 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
   01.08.2013-prezent 

 
Director grup retail Banca Comercială Română Caraș - Severin 
 
 

 Asigurarea managementului grupului  în vederea atingerii obiectivelor și bugetelor stabilite; 

 Formarea echipei și atingerea țintelor individuale; 

 Organizarea de sesiuni de training și coaching cu întreg personalul din subordine, în vederea creșterii   
gradului de satisfacție a clientilor, retenției clienților din portofoliu și atragerii de noi clienți; 

 Evaluarea personalului din subordine; 

 Identificarea segmentelor de business eligibile, în funcție de strategia băncii; 

 Implementarea normelor și procedurilor bancare în vigoare; 

 Atragerea de noi clienți; 

 Promovarea produselor și serviciilor băncii; 

 Negocierea de termene și condiții non-standard pentru anumite categorii de clienți, în limitele de competență; 

 Menținerea unui grad scăzut de restanțe la plată și identificarea unor soluții optime pentru clienții aflați în 
dificultate financiară. 

 
BCR Romania-București, Calea Plevnei, Nr. 159, București, România  
Finanțe – Bănci 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada 17.08.2012 – 30.07.2013 

Funcţia sau postul ocupat Director Sucursala Reșița a Volksbank Romania 



Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea activităților de creditare bancară pentru persoane fizice și persoane juridice; 

 Menținerea și dezvoltarea bazei de date a clienților băncilor; 

 Gestionarea operațiunilor clientelei la standardele băncii; 

 Gestionarea bazei de date cu clienții dormanzi, activarea sau închiderea conturilor. 

Numele şi adresa angajatorului Volksbank Romania S.A, Sucursala Reșița- B-dul Republicii Nr. 4 A, apt.42, Reșița, jud. Caraș-Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
  Finanțe-Bănci 

  

Perioada 05.03.2012 - 16.08.2012 

Funcţia sau postul ocupat Director Sucursala Timișoara a Volksbank Romania 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

 Restructurarea și relocarea agenției; 

 Coordonarea activităților de creditare bancară pentru persoane fizice și persoane juridice; 

 Menținerea și dezvoltarea bazei de date a clienților băncilor; 

 Gestionarea operațiunilor clientelei la standardele băncii; 

 Gestionarea bazei de date cu clienții dormanzi, activarea sau închiderea conturilor. 

Numele şi adresa angajatorului Volksbank Romania S.A, Sucursala Timișoara 1, Str. Coriolan Brediceanu, nr.10C, clădirea C, încăperea P.3, 
City Business Centre, parter, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Finanțe – Bănci 

 
Perioada 

 
03.04.2006 - 04.03.2012 

Funcţia sau postul ocupat 
 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

 

Director Sucursala Reșița a Volksbank Romania  
 

 Coordonarea activităților de creditare bancară pentru persoane fizice și persoane juridice; 

 Menținerea și dezvoltarea bazei de date a clienților băncilor; 

 Gestionarea operațiunilor clientelei la standardele băncii; 

 Gestionarea bazei de date cu clienții dormanzi, activarea sau închiderea conturilor. 
 

  

Numele şi adresa angajatorului Volksbank Romania S.A, Sucursala Reșița – B-dul Republicii nr. 4A, ap. 42,  Reșița, jud. Caras Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Finanțe - Bănci 

 
 

Perioada 

 
 
01.03.2005 - 02.04.2006 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Manager retail Sucursala Caraș-Severin a Raiffeisen Bank 

 Coordonarea activităților de vânzări retail a unităților din județul Caraș – Severin; 

 Realizarea și implementarea strategiei de dezvoltare a sectorului Retail la nivel județean; 

 Realizarea unor activități inovative, aprobate de la nivel național. 

Numele şi adresa angajatorului Raiffeisen Bank S.A- sucursala Caraș-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Reșița, jud. Caraș -  Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Finanțe - Bănci 
 
 
 

Perioada 24.03.2003 - 28.02.2005 

Funcţia sau postul ocupat   Manager corporate Sucursala Caraș-Severin a Raiffeisen Bank 

Activităţi şi responsabilităţi principale  
 

Numele şi adresa angajatorului 

 Coordonarea activităților de vânzări în sectorul Corporate al unităților din județul Caraș – Severin; 

 Gestionarea relațiilor financiar – bancare cu sectorul Corporate la nivelul județului. 
Raiffeisen Bank S.A- sucursala Caraș-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Reșița, jud. Caraș -  Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Finanțe - Bănci 
 

  
 
 

Perioada   12.08.1996 - 23.03.2003 



Funcţia sau postul ocupat   Director executiv  al Agenției de Dezvoltare Economică a județului Caraș - Severin 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Implementarea strategiei de dezvoltare regională, economico – socială, la nivelul județului Caraș – 
Severin; 

 Realizarea de parteneriate tranfrontaliere; 

 Implementarea de proiecte de integrare europeană, în parteneriat cu agenții de dezvoltare din țările 
europene; 

 Organizarea de activități de formare în domeniul dezvoltării regionale la nivelul administrației publice a 
județului. 

 

Numele şi adresa angajatorului Agenția de Dezvoltare Economică din Caraș - Severin, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.1 A, et.8, Reșița, jud. Caraș -  
Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

 

 

Administrație publică 
 
 
 

Perioada    01.11.1995 - 11.08.1996 

Funcţia sau postul ocupat Șef birou-referent de specialitate grad 1 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea firmelor de investiții străine; 

 Elaborarea de politici de marketing regional; 

 Consultanță oferită firmelor în realizarea  aplicațiilor pentru obținerea de fonduri europene. 
 

Numele şi adresa angajatorului Agenția de Dezvoltare Economică din Caraș – Severin, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1 A, et.8, Reșița, jud. Caraș 
-  Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică 

  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta 

    
    2007 - 2009 

Masterat, specializarea „Marketing, audit și expertiză contabilă” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

                        
 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Facultatea de Științe Economice  
 
 

 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta 

    
    2002 - 2007 

Licență în Științe juridice, specializarea „Drept” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

                        
 

Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj, Facultatea de Drept 
 
 

 

 
 Perioada 

         Calificarea / diploma obtinuta 
                       
    
              Numele şi tipul instituţiei de     
învăţământ / furnizorului de formare 

      
Perioada 

         Calificarea / diploma obtinuta  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

 
                      

 
1997-2004 
Titlul științific de Doctor în Economie,confirmat prin Ordinul Ministrului nr. 4450 din 02.08.2004, cu teza 
,,Dezvoltare regională. Politici de eliminare a disparităţilor regionale” 
 
Universitatea de Vest din Timișoara 
 
 
 1998-1999 
Cursul de specializare postuniversitară în domeniul „Drept comercial” 
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept 
 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta 

1990 - 1995 
Licență – titlul de Inginer în profilul mecanic, specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini” 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Facultatea de Mecanică 

  
  

Formări complementare 

 

 

 2014 - Participare la programul ”Leadership”, organizator Ascendis 
 2014 – Participare la programul „Coaching și feedback pentru performanță”, organizator Ascendis 
 2011 – Participare la programul ”Power Selling&Customer Care, organizator Ascendis 
 2010 – Participare la cursul „Tehnici profesionale în vânzări”, organizator AchieveGlobal 
 2005 – Participare la programul „Cooperare și conflict” din cadrul Academiei de Management Raiffeisen,   
             Organizator Gemini Consult 
 2005 – Participarea la cursul ”Professional Selling Skills”, organizator AchieveGlobal 
 2004 – Participarea la cursul ”Professional Sales Negotiations”, organizator AchieveGlobal 
 2003 – Participarea la seminarul ”Advanced credit analysis for banking”, organizator Fundația World Trade  
             Institute Bucharest 
 2003 – Participarea la seminarul ”Basic credit analysis for banking”, organizator Fundația World Trade  
             Institute Bucharest 
 2002 – Participarea la seminarul din cadrul Programului de Instruire continuă – ANEVAR „Metode de evaluare  
             Imobiliară – SPIC 11 –  
 1998 – Participarea la cursul de pregătire în domeniul metodelor de evaluare a societăților comerciale,  
             Organizator ANEVAR 

 1997 – Participarea la seminarul „Regionale Wirtschaftsfӧrderung Grund – und Aufbauwissen. Modernes  

             Management”, organizator Gesellschaft für Wirtschaftsfӧrderung Nordrhein – Westfalen 

 1995 – Specializare complementară în Management, Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de  
             Mecanică, catedra de Management 
 1994 – Participarea la „Cursul de Marketing”, organizator Centrul pentru Implementarea Managementului     
             Performant București 
 

    

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleza –mediu, limba franceza-mediu,limba spaniola-mediu 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  A2 

Limba franceză 
 

Limba spaniola 

 

             B1  B1  B1  B1  A2 

               B1  B1  B1  B1  A2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Inițiativă, spirit de echipă, integritate în susținerea valorilor etice, autocontrol în situații de stres, creativitate 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de adaptare și muncă în echipă, analiza de micronivel și macronivel, asistare, coordonare, 
organizare, planificare și decizie;  
Capacitate de a rezolva probleme, managementul timpului, experiență în lucrul cu echipe eterogene; 
Abilitatea de a lucra sub presiune, perseverență, gândire structurată, analitică, responsabilă față de sarcinile 
încredințate. 
 

 
     

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare a programelor de comunicare (Google Meet, ZOOm, Teams, Skype) 
O bună cunoaștere a programelor din pachetul Microsoft Office 

  

  

  



Lucrări științifice publicate 
 

 

 
Lucrări științifice comunicate 

„Cooperare transfrontalieră și autonomie locală”, Fundația pentru o Societate Deschisă, Timișoara, 1999 
(coautor) 
„Concept de Dezvoltare Regională – Regiunea Economică V Vest, Ed. Orizonturi Universitare, 1998 
(coautor) 
 
„Planificare Regională în Caraș – Severin” – articol publicat în Tribuna Economică, secțiunea Economie și 
administrație publică, ian 1999 (autor) 
„Ghidul investitorului în Banat”, 1997 (coautor) 
„Strategia de dezvoltare a județului Caraș – Severin”, 1998 
 

  

Permis(e) de conducere  Categoria B  

  

Informaţii suplimentare Căsătorit, o fiică 
           

  

  

 
                

 

 

 

 


