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Curriculum Vitae 
Europass 

    
  

        

Personal Information       

Nume Prenume     ILOIU SORIN RADU 

Adresa(e)     STR ȘT.O.IOSIF,   332021, PETROŞANI, ROMANIA  

Telefon(oane)        

E-mail(uri)     soralisu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi)     ROMÂNĂ 

Data naşterii      

Sex     M 

 
Loc de muncă vizat 

 
 

Experienţa profesională 

    

  
Șef lucrări, poziția 17, Statul de funcțiuni al Departamentului de Management și inginerie industrială 
 
 

Numele şi adresa angajatorului     Farmasi Romania, str. Dr Iacob Felix n.87, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
marketing 

Perioada     aprilie 2020-prezent 

Funcţia sau postul ocupat     Director Regional  regiunea Banat 

Activităţi si responsabilităţi principale 
    

Coordonarea și dezvoltarea echipei de vânzări a regiunii, implementarea de tactici și strategii de 
vânzări la nivel regional 

 
Numele şi adresa angajatorului 

    
 
Avon Cosmetics Romania, str. Dinu Vintilă nr.11, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
marketing 

Perioada     martie 2003-martie 2020 

Funcţia sau postul ocupat     Director zonal de vânzări (Area Sales Manager) 

Activităţi si responsabilităţi principale     Coordonarea activității de vânzări  a zonei în conformitate cu politica de vânzări a firmei 

 
Numele şi adresa angajatorului 

    
 
Compania Națională a Huilei  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
Exploatarea resurselor minerale  

Perioada     1999-2003 

Funcţia sau postul ocupat     Inspector, Serviciul Investiții 

Activităţi si responsabilităţi principale     Monitorizarea lucrărilor de investiții în derulare 

 
Numele şi adresa angajatorului 

    
 
Compania Națională a Huilei 
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Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate  

    

 

Exploatarea resurselor minerale 

1997-1999 

inginer 

elaborarea programe de restructurare minerit din Valea Jiului 

 

Compania Națională a Huilei 

 

Exploatarea resurselor minerale 

Perioada     1996-1999 

Funcţia sau postul ocupat 
    

Inginer, Direcția comercială 

Activităţi si responsabilităţi principale     Responsabil achizitii  

 
Numele şi adresa angajatorului 

    
 
Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Petroșani (EPP) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
Exploatarea și prepararea resurselor minerale 

Perioada   1993-1996 

Funcția sau postul ocupat 
  

Inginer stagiar 
 

Activităţi si responsabilităţi principale     Efectuare stagii la nivelul compartimentelor întreprinderii 

    

 
Educaţie şi formare 

    
  

Perioada   2018-2019 

Calificarea/diploma obţinută 
  

Certificat de absolvire 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Programare neuro-lingvistica 
Studiul Comunicarii, Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
NLP MANIA SRL București 

 
Perioada 

    
 
2013 

Calificarea/diploma obţinută     Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Public Speaking, Training, Coaching 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
JOHN MAXWELL TEAM Romania 

 
Perioada 

    
 
2008-2010 

Calificarea/diploma obţinută     Managementul ospitalității și turismului /Diploma de master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

 Management în turism și servicii, Economia turismului, strategiile firmelor turistice, Gestiune 
hotelieră, Tehnica operațiilor în turism, Tehnici promoționale și de negociere, Transport și 
comunicații în turism 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe 

 
Perioada 

  
 
2000-2008 

Calificarea/diploma obținută   Titlul de doctor în domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de doctorat Mine, petrol și gaze 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Teza de doctorat cu titlul Modelarea proceselor tehnologice de extragere și evacuare a cărbunelui în 
bazinul carbonifer Valea Jiului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare   

 
Universitatea din Petroșani 
 

Perioada   1997-2000 

Calificarea/diploma obţinută   Licențiat în științe economice 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Economia și gestiunea întreprinderii, Contabilitate financiară, Previziune economică, Eficiența 
economică a investițiilor, Management general, managementul producției, Microeconomie, Proiecte 
economice, Analiza economico-financiară, Management comparat, Evaluarea întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe 

 
Perioada 

  
 
1988-1993 

Calificarea/diploma obținută   Diploma de inginer 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 
  

Electrotehnică, Mașini electrice, Mașini miniere, Aparate electrice, Instalații mecanice miniere, 
Instalații electrice miniere, Teoria sistemelor, Automatizări, Sisteme informaționale și analiza 
activității întreprinderii, Organizarea și conducerea întreprinderilor 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea Tehnică Petroșani, Facultatea de mașini și instalații electromecanice 

 
Perioada 

  
 
1983-1987 

Calificarea/diploma obţinută   Operator calculator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Liceul de matematică -fizică cu profil informatică Petroșani 

    

      

        

Aptitudini şi competenţe 
personale 

    
  

Limbi străine cunoscute       

Autoevaluare     Înţelegere Vorbire Scriere   

Nivel european 
    Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral     

Engleză     B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
  

Franceză     A1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
  

        

Competenţe şi abilităţi sociale     Abilităţi de comunicare, relaţionare şi lucru în echipă  
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

    
Experienţă în organizarea, îndrumarea şi coordonarea lucrului în echipă 

      

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

    
Operare calculator ( Windows, Office) 

Alte competenţe şi aptitudini 
    

Conştiinciozitate, seriozitate, receptivitate, gândire flexibilă şi deschisă, consecvenţă în atingerea 
obiectivelor.   

Permis de conducere 
    

Categoria B 
 

Informaţii suplimentare 

    

Autor a cca 20 lucrãri elaborate şi prezentate în cadrul conferințelor, sesiunilor şi simpozioanelor 
naţionale şi internaţionale sau publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date 
internaţionale și a unei cărți de specialitate. 
 
 

 




