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Curriculum Vitae 
Europass 

    
  

        

Informaţii personale       

Nume Prenume     ILOIU MIRELA 

Adresa(e)      GENERAL DRAGALINA  STREET, 332007, PETROŞANI, ROMANIA  

Telefon(oane)        

E-mail(uri)     mirelailoiu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi)     ROMÂNĂ 

Data naşterii      

Sex     F 

Experienţa profesională       

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii, nr 20, 332006, Petrosani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
învăţământ superior 

Perioada     1996 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat     Şef lucr. dr. ing. ec. la Catedra de Management, Universitatea din Petroşani 

Activităţi si responsabilităţi principale 

    

Activităţi didactice la disciplinele “Eficiența economică a investițiilor”, „Managementul investițiilor”, 
„Investițiii”, „Merceologie”, „Bazele merceologiei” pentru formele de învătământ de licenţă  
Coordonator proiecte de licenţă  
Activităţi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petrosani,   Universitatii, nr 20332006, Petroşani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
învăţământ superior 

        

Perioada     1993-1996 

Funcţia sau postul ocupat 
    

Asist. univ. ing.. la Catedra de Management ,Universitatea din Petroşani 

Activităţi si responsabilităţi principale 
    

Activitate de seminar la disciplinele “Fundamentele economice ale investițiilor ”, “Bazele tehnologiei”,  
“Managementul producţiei” 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii, nr 20,332006, Petrosani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
Învăţământ superior 
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Educaţie şi formare 
    

  

Perioada     2009 

Calificarea/diploma obţinută     Manager de proiect/ Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Managementul proiectelor, implementarea şi monitorizarea proiectelor, managementul financiar al 
proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, 
Fundația Muncii Hunedoara - Deva 

       

 
Perioada 

    
 
2009 

Calificarea/diploma obţinută 
    

Formator de formatori /Certificat de absolvire 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori, stimularea comunicării implicative şi a muncii 
în echipă, asigurarea de servicii de consiliere, organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare, 
prospectarea pieţei şi promovarea programelor de formare, conceperea propriei activităţi de formare 
ca formator de formatori, proiectarea şi elaborarea cursurilor de formare.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Ministerul Muncii, Familiei și egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, 
Fundația Muncii Hunedoara - Deva 

    

Perioada   2008-2009 

Calificarea/diploma obținută   Expert evaluator de bunuri mobile/ Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Expert evaluator de bunuri mobile 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) 

    

Perioada   2005 

Calificarea/diploma obţinută   Expert evaluator de proprietăți imobiliare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Expert evaluator de proprietăți imobiliare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) 
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Perioada     1995-2005 

Calificarea/diploma obţinută     Titlul de doctor în domeniul “Inginerie Industrială” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Teza de doctorat cu titlul ”Riscul în investițiile din industria minieră” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petrosani 
 

    

Perioada 
 

Calificarea/diploma obținută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

  

2004-2006 
 
Titlul de M.Sc. în domeniul Finanțe, specializarea Management financiar 
 
Universitatea din Petrosani 
 

Perioada   2003 

Calificarea/diploma obţinută   Certificat curs de specializare “ Contabilitate asistată de calculator“ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
AJOFM Hunedoara 

    

Perioada   2002- 2003 

Calificarea/diploma obţinută   Certificat curs de perfecţionare “Pregătirea personalului didactic” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie, Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi 
metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării, Didactica specialităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea din Petrosani 
 

    

Perioada 
    

1996-2001 
 

Calificarea/diploma obţinută     Licenţă in ştiinţe economice 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Management general, Marketing, Managementul producției, Managementul resurselor umane, 
Merceologie, Diagnosticul și evaluarea firmei, Eficiența economică a investițiilor, Management 
strategic. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea de Vest Timişoara (Facultatea de Ştiinţe Economice)   Pestalozzi, Timişoara 
(România) 

    

Perioada       2002 

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de absolvire al cursurilor postuniversitare  “Managementul Resurselor Umane” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Managementul resurselor umane, Motivarea şi performanţa în muncă, Evaluarea resurselor umane 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea din Petrosani 
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Perioada     1983-1988 

Calificarea/diploma obţinută     Diplomă de inginer 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

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

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petroşani,  Facultatea de Maşini şi Instalaţii Miniere 
 

        

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 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
  

Franceză     A1 
Utilizator 

independentr 
A2 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
  

        

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

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

    
Experienţă în organizarea, îndrumarea şi coordonarea activităţilor studenţilor în activitatea didactică 
şi de cercetare 

Competenţe şi aptitudini tehnice      

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

    
Operare calculator ( Windows , Office )  

Alte competenţe şi aptitudini 
    

Conştinciozitate, seriozitate, receptivitate, gândire flexibila şi deschisă, consecvenţă în atingerea 
obiectivelor.   

Permis de conducere     da 

Informaţii suplimentare 

    

Autor a 8 cărți: Eficiența economică a investițiilor, Evaluarea proiectelor de investiții, Merceologie, 
Economia transporturilor, Managementul Investițiilor, Investiții, Bazele merceologiei,Managementul 
investițiilor – caite de seminar  şi peste 70 lucrãri elaborate şi prezentate în cadrul sesiunilor şi 
simpozioanelor naţionale şi internaţionale sau publicate în reviste de specialitate  indexate în baze 
de date internaţionale. 
Domenii de cercetare: Managementul investițiilor, Managementul riscului, Analiza economică și 
financiară a proiectelor de investiții – Analiza cost-beneficiu, Expertiza merceologică a produselor 
alimentare și nealimentare 
Apartenenţa la asociaţii profesionale: Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR); Asociația 
Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) 
Specialist al Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a judeţului Hunedoara  

      

 




