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strada Tractoristilor nr. 17 A, 400401 Cluj Napoca (Romania)  

 0757019894     

 bic.tkd@gmail.com  

Ioana Iuhos   

Sexul Feminin | Data naşterii 13/05/1984 | Naţionalitatea Romana  

 
 

 

 

 Compania de Apa Somes S.A  - Birou tehnic  

 - coordonarea întregului proces specific avizelor tehnice electronice 

- responsabil cu digitalizarea si standardizarea avizelor tehnice 

- participarea la digitalizarea biroului tehnic 

- responsabil platforma e-guvernare ( platformă pentru integrarea serviciilor de e-guvernare în sistemul 

electronic national) 

 

2018–2018                Inginer economist 

2Connect, Cluj Napoca (România) 

- planificarea si urmarirea producției 

- dezvoltare produse noi 

-  efectuarea calculațiilor si introducerea lor în sistem 

- introducerea BOM-ului (Bill of Materials) în sistem 

- activarea codurilor de materiale și produse 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Asistent universitar Departamentul de Specialitate cu Profil 
Psihopedagogic/ poziţia 23 / Facultatea de Științe – CUNBM/ 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

10/07/2019–prezent Inginer- Economist 

09/2017–prezent Cadru didactic asociat DSPP 

Universitatea Tehnică, Cluj Napoca (Romania)  

 

01/09/2014–30/08/2017 Asistent universitar DSPP 

Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Cluj Napoca (Romania)  

-  Responsabilă cu practica pedagogică a studentilor; 

-  Membră în comisia de realizare a dosarului de acreditare a departamentului; 

-  Responsabil SINU 

-  Conducerea activitatilor didactice 

-  Colaborare cu titularul cursului 

-  Executare de cercetari stiintifice 

-  Activitati de evaluare a performantelor studentilor, prin note 
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01/08/2007–30/08/2014 Agent de bursă (trader) 

SSIF BROKER S.A, CLUJ NAPOCA (Romania)  

-   introducerea ordinelor în piață 

-   gestionarea portofoliilor de clienți 

-   închiderea tranzacțiilor companiei 

-   redactarea raportului de tranzacționare 

-   interacțiunea cu clienții 

Tipul sau sectorul de activitate Piața de capital  

06/2002–09/2005 Promoter 

Procter & Gamble, Cluj Napoca (Romania)  

-  Promovarea produselor companiei 

-  Realizarea inventarului 

1999–2007 Sportiv performanță ( componenta lot national) Taekwon-do ITF 

C.S Kameleon, Cluj Napoca (Romania)  

2007–2016 Instructor Taekwon-do 

C.S Kameleon, Cluj Napoca (România)  

- antrenarea sportivilor legitimați la club 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

2019–prezent 
 

Postuniversitar :Informatică aplicată și programare 

Universitatea Tehnica , Cluj Napoca (Romania)  

 
2017–2018 

 
Postuniversitar de formare și dezvoltare profesională: Management educațional 

Universitatea din Oradea 

2014–2018 Doctorat: Inginerie si management  

Universitatea Tehnica, Cluj Napoca (Romania)  

2007–2008 Masterat: Inginerie si management / Managementul sistemelor de 
productie 

 

Universitatea Tehnica , Cluj Napoca (Romania)  

2002–2007 Facultate: Inginerie economică industrială  

Universitatea Tehnica , Cluj Napoca (Romania)  

Competențe generale: 

- capacitate de analiză și sinteză ( datorită disciplinelor de tip real studiate) 

Competențe profesionale: 

- cunoștințe de inginerie și economie( rezistența materialelor, mecanică, organe de mașini, ingineria 
calității,  microeconomie, macroeconomie, management  solidworks) 
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2003–2007 Facultate: Educatie fizica si sport  

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI, Cluj Napoca (Romania)  

09/2006–10/2007 Atestat Agent de bursa (Trader)  

București (Romania)  

09/2006–11/2006 Atestat Agent de Investitii Financiare  

Centrul de pregatire financiara ,,Milenium,, Bucuresti, Cluj Napoca (Romania)  

COMPETENŢE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B1 B1 B1 B1 B1 

franceză A2 A2 A1 A1 A2 

italiană B1 B1 A2 A1 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare - bune abilități de comunicare dobândite prin experiența avută ca promoter, agent de bursă și cadru 
didactic 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- competențe organizaționale dobândite ca și cadru didactic ( organizarea procesului de predare) 

- Capacitate de analiză și sinteză ( rezultatul experientei in departamentul de tranzactionare al 
companiei SSIF Broker)  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

- bun mentor ( ca si cadru didactic am fost responsabilă cu instruirea studenților iar ca și antrenor am 
fost responsabilă cu instruirea sportivilor) 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 

-  o bună stăpânire pentru o suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software 
pentru prezentări) 

- cunoștințe de editare foto  

- cunoștințe utilizare solidworks dobândite în timpul facultății 

Permis de conducere B 
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

Distincţii Iun 2018 - Iun 2018 Conferinţa Internaţională multidisciplinară - “Profesorul Dorin Pavel" 

Diplomă de onoare pentru susținere în plen 

Distincţii Maestru emerit al sportului clasa I ( 2004) 

Certificări Certificat Manager de proiect (2015) 

Certificări Certificat Formator (2009) 

Certificări Certificat de absolvire modul psihopedagogic (2002-2006) 

 

Certificări Certificat baze de date și GIS (2019) 

 


