Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Tudor Marius Sorin

Adresă(e) Cimpia Islaz, nr. 89B, bl.C1,sc.1 ap.3, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
Telefon

0351.421001

Mobil 0744 54 99 71

Fax
E-mail
Naţionalitatea
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat/
Poziția

tudorsorin2007@yahoo.com
Română
18.12.1971
Masculin
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Lector pozitia 43

Experienţa profesională
Perioada
Postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Lector universitar perioada determinată
Predare şi seminarizare la disciplinele: Managementul proiectelor, Economia mediului, Marketing public,
Metode și tehnici de adoptare a deciziilor în organizațiile publice, Managementul mass-media,
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Perioada

01.10.2006 – 30.09.2013

Postul ocupat

Lector universitar asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

29.12.2016

01.10.2013 – 30.09.2016

Predare şi seminarizare la disciplinele: Pieţe de capital şi burse de valori, Investiţii, Finanţe publice,
Fiscalitate, Finanţe manageriale, Politici financiare de intreprinder, Creditarea afacerilor, Gestiunea
portofolilui de titluri,

Perioada 01.10.2015 – Prezent
Postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Director
Prezentarea serviciilor si realizarea de oferte; negociere si incheiere contracte; mentinerea si
dezvoltarea relatiilor cu clientii; prezentarea si promovarea serviciilor si produselor editurii pentru clientii;
intocmirea rapoartelor de vanzari, analiza vanzari; monitorizarea si semnalarea problemelor legate de
clienti; cresterea cifrei de afaceri prin extinderea pietei si gestionarea eficienta a raportului
venituri/cheltuieli;
Universitatea din Craiova, Editura Universitaria - tipografie
Educaţie

Perioada
Postul ocupat 07.10.2013 – 30.09.2015 (suspendat din funcție la cerere)
Activităţi şi responsabilităţi principale Șef serviciu
Coordonarea activităţii privind efectuarea şi desfăşurarea controalelor financiar-contabile şi de gestiune
şi a controalelor inopinate la asociaţiile de proprietari din Municipiul Craiova, Asigurarea cadrului
organizaţional necesar desfăşurării activităţii de monitorizare şi control asociaţii de proprietari,
Coordonarea şi monitorizarea activităţii privind efectuarea controalelor tematice la asociaţiile de
Numele şi adresa angajatorului proprietari din Municipiul Craiova în vederea verificării modului de soluţionare a petiţiilor/sesizărilor.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Primaria Municipiului Craiova
Administrație publică
Perioada
Postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

15.06.2012 – 07.10.2013
Director
Prezentarea serviciilor si realizarea de oferte; negociere si incheiere contracte; mentinerea si
dezvoltarea relatiilor cu clientii; prezentarea si promovarea serviciilor si produselor editurii pentru clientii;
intocmirea rapoartelor de vanzari, analiza vanzari; monitorizarea si semnalarea problemelor legate de
clienti; cresterea cifrei de afaceri prin extinderea pietei si gestionarea eficienta a raportului
venituri/cheltuieli;
Universitatea din Craiova, Editura Universitaria - tipografie
Educaţie

01.01.2010 –14.06.2012

Postul ocupat Şef birou
Activităţi şi responsabilităţi principale Prezentarea serviciilor si realizarea de oferte; negociere si incheiere contracte; mentinerea si
dezvoltarea relatiilor cu clientii; prezentarea si promovarea serviciilor si produselor editurii si tipografiei
pentru clientii; intocmirea rapoartelor de vanzari, analiza vanzari; monitorizarea si semnalarea
problemelor legate de clienti; cresterea cifrei de afaceri prin extinderea pietei si gestionarea eficienta a
raportului venituri/cheltuieli;
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Editura Universitaria - tipografie
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie

29.12.2016

Perioada 01.03.2005 –01.01.2010
Postul ocupat Şef marketing
Activităţi şi responsabilităţi principale Prezentarea serviciilor si realizarea de oferte; negociere si incheiere contracte; mentinerea si
dezvoltarea relatiilor cu clientii; prezentarea si promovarea serviciilor si produselor editurii si tipografiei
pentru clientii; intocmirea rapoartelor de vanzari, analiza vanzari; monitorizarea si semnalarea
problemelor legate de clienti; cresterea cifrei de afaceri prin extinderea pietei si gestionarea eficienta a
raportului venituri/cheltuieli;Universitatea din Craiova, Editura Universitaria
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Editura Universitaria - tipografie
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie

Perioada 01.04.2002 –01.03.2005
Postul ocupat Economist
Activităţi şi responsabilităţi principale responsabilitati in domeniul public relations si customer services; stabilirea, mentinerea si consolidarea
relatiilor cu clientii si furnizorii;
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Editura Universitaria - tipografie
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/
Competenţe profesionale dobândite
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

/

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

29.12.2016

16.06.2014-05.08.2014
Expert achiziţii publice
Coordonarea muncii în echipă, Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, Elaborarea
documentelor de specialitate, Planificarea achiziţiilor publice, Derularea procedurilor de atribuire,
Finalizarea procedurilor de atribuire,
12.05.2014-23.05.2014
Formator
Pregatirea formării
Realizarea activităților de formare
Evaluarea participanților la formare
Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
Marketingul formarii
Proiectarea programelor de formareOrganizarea programelor a stagiilor de formare
Februarie 2010
Manager de proiect
Stabilirea scopului proiectului
Stabilirea cerințelor de management integrat
Planificarea activităților și jaloanelor Gestiunea utilizării costurilor și resurselor operaționale
Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
Managementul riscurilor
Managementul echipei de proiect
Managementul comunicării în cadrul proiectelor
Managementul calității proiectelor

01.10.2000 – 09.05.2008
Doctor in economie

Disciplinele principale studiate / Titlul tezei: Tendinţe şi mutaţii în structura pieţelor financiare din România;
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea din Craiova
Naţională
01.10.1999 – 01.07.2001
Master în economie
Specializarea: Administrarea afacerilor
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice
Naţională
01.10.1994 – 01.10.1998
Economist
Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice
Naţională

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă

Română

Limbai străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleza

Bine

Vorbire
Citire
Bine

Participare la
conversaţie
Bine

Scriere
Discurs oral
Bine

Exprimare scrisă
Mediu

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

29.12.2016

Stabilesc şi am stabilit cu mare uşurinţă relaţii interumane foarte bune cu studenţii şi colegii, în cadrul
diferitelor activităţi derulate.
Am lucrat şi lucrez în diferite tipuri de echipe, constituite ca urmare a desfăşurării activităţilor didactice,
profesionale şi de cercetare.

Competenţe şi aptitudini ştiinţifice

Membru în mai multe proiecte de cercetare derulate cu mediul de afaceri.
Expert pe termen lung în proiectul finanţat prin FSE, Fii manager pentru afacerea ta, ID PROIECT:
POSDRU/92/3.1./S/ 49297

Expert pe termen lung în proiectul finanţat prin FSE, Egale în muncă, egale în afaceri, ID PROIECT:
POSDRU /144/6.3/S/ 131853
Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract nr.
POSDRU/189/2.1/G/155806, 01.07.2015 - 31.12.2015, valoare: 1.394.080 lei
Studiu privind utilizarea potenţialului de finanţare al pieţei de capital de S.C. SERVICE AUTO – RAY
S.R.L. în vederea susţinerii strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung în perspectiva
transformării în S.A. şi listării la bursă, contract obţinut prin competiţie naţională, încheiat între
Universitatea din Craiova şi S.C. Service Auto – Ray S.R.L., nr. de înregistrare 45C/ 02.07.2009,
valoarea finanţării 10100 EUR, membru în echipa de cercetare, director de proiect prof.univ.dr.
Ştefan Bratu;
Model de analizaă, optimizare şi prognozare a costurilor de producţie la S.C. Crai Pack Commercial
S.A. Craiova. Contract 9C din 24.03.2008 în valoare de 3400 de euro, conf.univ.dr. Ion Liviu Ciora
Produse software pentru analiza performanţelor manageriale la S.C. Etans Plast S.R.L. Contract 12C
din 24.03.2008 în valoare de 3200 de Euro, Conf. univ. dr. Andy Ştefănescu
Studiu privind opţiunile de finanţare ale S.C. Service auto Ray S.R.L. în vederea susţinerii strategiei de
dezvoltare pe termen mediu. Contract nr. 99 C/04.12.2007 în valoare de 3200 de Euro, prof.univ.dr.
Ştefan Bratu;
Studiu privind optimizarea cheltuielilor de transport la S.C. Policolor Exim S.R.L.. Contract nr. 106C din
21.12.2007 în valoare de 4050 Euro, prof.univ.dr. Cerasela Parvu
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Domenii de cercetare ştiinţifică

Permis de conducere

Aptitudini în utilizarea pachetului Microsoft Office şi în exploatarea bazelor de date

Membru Titular al Societatii Științifice de Management din Romania
Finanțe
Piețe financiare
Management,
Marketing
Managementul proiectelor
Da, categoria B

Informaţii suplimentare Specialist în Economie, specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune a Facultăţii de Ştiinţe
Economice, Universitatea din Craiova şi specializarea: Administrarea afaceriilor, dobândită prin
absolvirea cursurilor de Masterat, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice;

29.12.2016

