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   Ilie TOMA 

 

 

Curriculum Vitae 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 
E-mail toma1979@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 30.07.1969, Hunedoara 

Sex masculin 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 
Perioada 22.12.2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Deputat 

Numele şi adresa angajatorului Parlamentul României, Camera Deputaților 
 

Vicepreședinte Comisia pentru industrii și servicii 

Perioada 2016  

Funcţia sau postul ocupat Director tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea, îndrumarea și coordonarea departamentului tehnic 

Numele şi adresa angajatorului SC DD Chim SRL Hunedoara 

Perioada 2012 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea, îndrumarea, coordonarea, previzionarea și controlul activității instituției 
publice 

Numele şi adresa angajatorului Casa Națională de Pensii Publice - Casa Județeană de Pensii Hunedoara, Deva, 
Bulevardul Decebal bl. A1, parter 

Perioada 2012  

Funcţia sau postul ocupat Șef  serviciu - Serviciul administrarea domeniului public și privat 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Orașului Aninoasa, Județul Hunedoara, strada Libertății nr.85, Aninoasa 

Perioada 2010 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi Organizarea, îndrumarea și coordonarea activității departamentului tehnic și economic.  
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principale 

Numele şi adresa angajatorului SC ECO SID SA Hunedora, Piața Iancu de Hunedoara nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Regenerarea urbană a siturilor industriale contaminate 

Perioada 2009 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Inginer șef 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea, îndrumarea și coordonarea activității departamentului comercial 

Numele şi adresa angajatorului SC ECO SID SA Hunedoara, Piața Iancu de Hunedoara nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Coordonarea și controlul activității de recuperare a materialelor refolosite din fostele 
situri industriale contaminate 

Perioada 2003 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Șef adjunct serviciu 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea și desfășurarea activității de achiziții/aprovizionare la nivelul societății 

Numele şi adresa angajatorului SC ARCELORMITTAL SA Hunedoara, Piața Iancu de Hunedoara nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Organizarea activității de achiziții/aprovizionare cu produsele necesare desfășurării 
optime a activităților - Direcția Comercială - Serviciul Achiziții 

Perioada 1998 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Inginer - economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate în domeniul administrativ, aprovizionare, gestiune, achiziții, control intern 

Numele şi adresa angajatorului SC ARCELORMITTAL SA  Hunedoara, Piața Iancu de Hunedoara nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Direcția Comercială – Serviciul Achiziții - Biroul Statistică, Dispecerat, Aprovizionare 

Perioada 1988 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Metrolog instalații electrice, automatizări industriale 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurare suport tehnic și soluții, realizare servicii de metrologie, service echipamente 
industriale 

Numele şi adresa angajatorului SC SIDERURGICA SA  Hunedoara,  Piața Iancu de Hunedoara nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Uzina Laminoare, Uzina Oțelării, Secția Termotehnică și Centrale Termoelectrice 

Experiență profesională part-time 2014 - 2015  
Școala Postliceală - Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”  Hunedoara 

Profesor catedra economică, disciplina economie-turism 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
Perioada 

Certificarea/diploma obținută 
 
 
 
 

Disciplinele principale studiate/ 
Competențe profesionale dobândite 

 
 

Perioada 

2018 
Master – Științe militare, informații și ordine publică 
Universitatea Națională de Apărare „Carol I” 
Program  postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Securitate și 
bună guvernare în domeniul Științe militarea, informații și ordine publică 
 
Securitate, relații internationale și bună guvernare 
 
 
 
2006 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Master – Marketing, audit și expertiză contabilă  
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad - Facultatea de Științe Economice  

 Program de studii postuniversitare de masterat în specializarea - Marketing, audit și 
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expertiză contabilă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor comerciale, Control financiar și expertiză 
contabilă, Auditul afacerilor, Marketingul și Managementul IMM, Contabilitatea 
lichidării și fuziunii societăților comerciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad 

Facultatea de Științe Economice 

Perioada 1998 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Master – Tehnica elaborării materialelor 
Program de studii postuniversitare de masterat în specializarea – Tehnica elaborării 
materialelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode matematice de optimizare, Optimizarea elaborării materialelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Univeritatea Politehnica Timișoara  
(Facultatea de Inginerie Hunedoara)  

Perioada 1998 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Economist licențiat 

  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate financiară, Finanțe publice, Management, Marketing, Sociologie industrială 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Petroșani - Facultatea de Stiințe – Program de studii universitare în 
specializarea – Managementul firmei 

Perioada 1993 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Inginer licențiat 

 Program de studii universitare în specializarea – Prelucrarea materialelor și tratamente 
termice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Tehnologia materialelor, Marketing și management industrial, Tratamente termice și  
termochimice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Univeritatea Politehnica Timișoara 
(Facultatea de Inginerie Hunedoara)  

Perioada 1984 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electronică și automatizări industriale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul nr.1 - Liceul Teoretic Matematică - Fizică Hunedoara  

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE 

 
Limba maternă Română 

 
       Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 
  

                                       Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

LIMBA ENGLEZA 1 mediu 1 mediu 1 mediu 1 mediu 1 mediu 
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Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Capacitate de adaptare sporită la medii diverse de lucru și de dobândire rapidă a noi 
informații și abilități, experiență în lucrul cu tipologii sociale diferite 

Competenţe şi abilităţi 
organizatorice 

Experiență în coordonarea activității, capacitate de analiză și organizare, menținerea unui 
standard ridicat al activităților realizate în condiții de stres, spirit de echipă, capacitate de 
evaluare și monitorizare, asumarea răspunderii și a deciziilor, spirit intuitiv și empatic 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoscător al aplicațiilor Microsoft Office 

Alte competenţe  Hobby: istorie, lectură, muzică, automobilism 

Permis de conducere Categoria B 

  

 

 


