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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Doboş A. Ana 

Adresă(e) Aleea Tudor Neculai nr.9, blc. 943, sc. A, et. 3, ap. 15, cod poştal 700734, Iaşi, România  

Telefon(oane)  Mobil: 0729057267  

E-mail(uri) anadobosana@yahoo.com 

Naţionalitate Româna 

Data naşterii 28 septembrie 1960 

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
 Domeniul ocupaţional 

   Asociația Sfântul Vincențiu de Paul ,,Sfânta Tereza a Pruncului Isus,,  
Iași      

Președinte 
 
 
 
 
 

 

Experienţa profesională  

                                                   Perioada 
                      Funcția sau postul ocupat 

 
                                                   Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat 
 

 
                                                   Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat 
 
 
 
                                                   Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat 
 
 
 
 
                                                   Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat 
 
 
                                                   Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat 
 
 
 
                                                   Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat 
 
 

 Iulie 2018 
 Organizator tabără vincențiană la Predeal ,,Împreună vom fi bune mlădițe în via Domnului,,              

  
  Iulie-august 2017 
 Organizator împreună cu fratele Celestin și sora Magdalena a pelerinajului de la Chatillion și 

Paris cu ocazia celebrării a 400 de ani de carismă vincențiană 
 
Aprilie 2017 
Am publicat cartea: ,,1617-2017, 400 de ani de carismă vincențiană,, 
Organizator: Întâlnirea la nivel național a Familiei Vincențiene pentru a sărbători 400 de 
carismă vincențiană - Traian, județul Neamț.     
 
Aprilie 2016 
Organizator: Întâlnirea la nivel de Dieceza de Iași a Familiei Vincențiene - Traian, județul 
Neamț.   
Am editat broșura: ,, Familia vincențiană în Dieceza de Iași,, 
 
23-24 iulie 2016 
Formator împreună cu fratele lazarist Celestin Farcaș la întâlnirea de formare: 
,,Vincențianul misionar al milostivirii,, -  Adjudeni 
 
18-19 iulie 2015 
Formator împreună cu sora Magdalena, fratele Celestin și diaconul Adrian la întâlnirea de 
formare de la Roman:  „Să recunoaștem  forța mântuitoare a săracilor…să primim 
înțelepciunea misterului pe care Dumnezeu vrea să ni-l comunice prin ei.”  (papa Francisc) 
 
11-12 iulie 2015 
Formator împreună cu sora Magdalena, fratele Celestin și diaconul Adrian la întâlnirea de 
formare de la Slatina:  „Să recunoaștem  forța mântuitoare a săracilor…să primim 
înțelepciunea misterului pe care Dumnezeu vrea să ni-l comunice prin ei.”  (papa Francisc) 
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                                                   Perioada 
                      Funcția sau postul ocupat 

 
 
 

                                                   Perioada 
                      Funcția sau postul ocupat 

 
 

 
 
 
                                                   Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat 
 

                                              Perioada 
                      Funcția sau postul ocupat 

 
 

  12-13 iulie 2014 
Formator împreună cu sora Magdalena, fratele Celestin  la întâlnirea de formare de la 
București (Sf. Anton):  ,,Vreau să cuprind lumea într-o reţea de caritate. Spiritualitatea 
vincenţiană, spiritualitate de comuniune” 
 
19-20 iulie 2014 
Formator împreună cu sora Magdalena, fratele Celestin  la întâlnirea de formare de la 
Bălțați:   ,,Vreau să cuprind lumea într-o reţea de caritate. Spiritualitatea vincenţiană, 
spiritualitate de comuniune,, 
Am editat broșura:,,Vizită la domiciliu  - în spiritualitate vincențiană,, (adaptare după o 
broșură editată în Franța) 
 
3-4 august 2013 
Formator împreună cu sora Magdalena la întâlnirea de formare de la Iași 
 
Iunie 2011 până în prezent   
 Președinte Asociația Sfântul Vincențiu de Paul ,,Sfânta Tereza a Pruncului Isus,,  Iași      

  

Educație și formare 
 

Perioada 

 
 
2017-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Masterand (,,Strategii ale carității creștine,,)   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                      Calificare / diploma obținută 
    Numele și tipul instituției de învățământ                                                                                                  

/ furnizorul de formare 
 
                                                  Perioada 
                      Calificare / diploma obținută 
    Numele și tipul instituției de învățământ                                                                                                  

/ furnizorul de formare 
 
                                                  Perioada 
                      Calificare / diploma obținută 
    Numele și tipul instituției de învățământ                                                                                                  

/ furnizorul de formare 
 
                                                   Perioada 
                      Calificare / diploma obținută 
    Numele și tipul instituției de învățământ                                                                                                  

/ furnizorul de formare 
 
                                                   Perioada 
                      Calificare / diploma obținută 
    Numele și tipul instituției de învățământ                                                                                                  

/ furnizorul de formare 

Facultatea de Teologie romano-catolică 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 
 
Aprilie - Mai 2013 
Curs de formare în carisma vincențiană 
Comunitatea lazaristă Berceaux 
Provincia Lazaristă, Franța 

 
Iulie 2011 
Curs de formare în carisma vincențiană 
Comunitatea lazaristă Berceaux 
Provincia Lazaristă, Franța 

 
  Septembrie 2003 

Certificat  de absolvire a Cursurilor de inițiere în Informatică 
Facultatea de Informatică 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

 
  Septembrie 1994 

Certificat de absolvire a cursului de contabilitate avansată 
Camera de Comert și Industrie, departamentul de formare și perfecționare, Iaşi 

 
 
  Septembrie 1979 – iunie 1984 
  Diplomă de licență – Facultatea de Mecanică, specializarea Tehnologia construcțiilor de 

mașini 
  Facultatea de mecanică – Institutul Politehnic Iași 
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Limbi străine cunoscute 

 
 

 
engleză, franceză  
 
 

  

Autoevaluare 
 

 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 x  x  x        

 x  x  x      

              
 

Limba engleză 
 

Limba franceză 

  
 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Participarea la  activități organizate în cadrul comunității sfânta Tereza a Pruncului Isus. 
Fac parte din corul comunității, particip la activități cu copii. 
Activitatea noastră este strâns legată de comunitate și avem trei evenimente pe care le 
facem impreuna: Vizitele de sfintele sarbatori de Pasti si de Craciun la 400 de bolnavi de la 
Spitalul Padureni Grajduri si Praznicul copiilor din luna noiembrie. 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice 

  
   Organizarea de întâlniri vincențiene 
    Am coordonat  echipa de formare la nivel național care a organizat următoarele cursuri de 
formare vincențiană: 
 

 La nivel local 

 2015 : Slatina, Roman 

 2014 : București, Bălțați 

 2013 : Iași 

 2012:  Iași,   
  

La nivel național 

  2017 Traian, Întâlnirea Familiei Vincențiene din Dieceza de Iași   

 2016  Traian, Întâlnirea Familiei Vincențiene din România   

 2016 : Adjudeni 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Absolvirea cursului de inițiere în informatică 
 
 

Competenţe şi aptitudini artistice  desen 

  

Alte competenţe şi aptitudini         2017 
  Am publicat cartea : ,,1617-2017, 400 de ani de carismă vincențiană,, 
 
   Realizarea unor broșuri de interes major pentru vincențieni : 

 2016 : ,,Familia Vincențiană – Dieceza de Iași,, 

 2015 : ,,Vizita la domiciliu – în spiritualitate vincențiană,, 
 

 

  

Permis de conducere Categoria B - noiembrie 1996 
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