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INFORMAŢII PERSONALE ȘTEFAN-VIRGIL IACOB 
 

  

 Str. Constantin Brâncuși nr.11,  bloc D16, sc.4, ap.144, București sector 3, România 

 0311066044     0723547920       

stefaniacob79@yahoo.com 
stefan.iacob@profilometal.ro 

Sexul masculin | Data naşterii 22/03/1979 | Naţionalitatea română 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Susținerea tezei de doctorat:  Aplicarea modelelor econofizicii pe piața 
din România 

 

2010-PREZENT: Administrator  SC PROFILOMETAL MANAGEMENT SRL, Str. C-tin Brâncusi nr.11, București sector 3 

www.profilometal.ro  

Activități de consultanță și management în domeniul comerțului cu materialele de construcții din gama 
profilelor laminate; a țevilor rotunde și rectangulare sudate longitudinal, elicoidal sau trase;  al tablelor 
si al profilelor speciale folosite in proiectele de construcții civile , industriale și al amenajărilor 
interioare. 
 

2008-2009: Consilier clientelă cu atribuții de responsabil de unitate BRD Groupe Societe Generale  
Agenția Știrbei Vodă 

Administrarea și coordonarea activității agenției și a echipei de vânzări 
Vânzarea produselor și serviciilor bancare adresate persoanelor juridice 
Urmărirea creșterii rulajelor conturilor pentru clienții existenți și identificarea clienților noi 

2006-2008: Consilier persoane fizice BRD Groupe Societe Generale Agenția Drumul Taberei  

Vânzarea produselor si serviciilor bancare adresate persoanelor fizice si consilierea clienților pe 
parcursul derulării contractelor 
Redactarea rapoartelor de activitate: portofoliile clienților, urmărirea soldurilor si a operațiunilor. 
Analiza dosarelor de credit si acordarea creditelor conform procedurilor si a limitei de responsabilitate. 

2005-2006: Consultant vânzări Centrala FINANSBANK (CREDIT EUROPE BANK) 

Prospectarea pieței pentru identificarea clienților persoanelor fizice (telefonic sau pe teren), 
contactarea acestora, descoperirea nevoilor, argumentarea produselor și încheierea contractelor. 
Pregătirea dosarelor de credit si a card-urilor de credit. 
Întocmirea rapoartelor de activitate. 

2005-2005: Inginer Serviciul „Urmărirea producției” la SC UPETROLAM SA 

Verificarea din punct de vedere tehnic a proiectelor, după ce au fost aprobate de departamentul 
marketing. 
Întocmirea listelor pentru pregătirea materială internă, aprovizionare şi importuri. 
Lansarea proiectelor în execuţie si urmărirea acestora pe toată perioada execuţiei. 
Acordarea de asistenţă tehnică la montaj, punerea in funcțiune, întocmirea foilor de coletaj şi 
expedierea către beneficiar. 

2003-2005: Director tehnic la SC PROFILO-METAL PROD COM SRL 

Selecția ofertelor de la furnizori si încheierea contractelor cu aceștia. 
Analiza calității si conformității produselor ce urmau a fi comercializate. 
Asigurarea asistentei tehnice si optimizarea proceselor de aprovizionare si livrare marfa. 
Consilierea clienților in vederea achiziționării produselor necesare realizării proiectelor acestora. 

2002-2003: Inginer Serviciul Tehnic la SC PETROM SERVICE SA 

Executarea lucrărilor de construcție si modernizare a parcurilor de țiței si gaze, rezervoarelor, stațiilor 
PECO, conductelor si drumurilor de acces pentru SNP Petrom. 
Selectarea ofertelor, aprobarea si aprovizionarea cu materiale, piese de schimb si utilaje pentru 
activitatea proprie cat si pentru cele ale unităților Petrom. 
Urmărirea proiectelor pe toata perioada de execuție, menținerea legăturii cu proiectantul și 
beneficiarul, analizarea modificărilor dorite de beneficiar, obținerea aprobărilor si realizarea acestora, 
finalizând cu predarea către beneficiar. 

mailto:stefaniacob79@yahoo.com
http://www.profilometal.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
2009-PREZENT: 
 

Doctorand – ECONOFIZICĂ în cadrul ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE, FACULTATEA DE CIBERNETICĂ 
ȘI STATISTICĂ  ECONOMICĂ 
 
 

2006-2007: Master – MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR ȘI BURSIER în cadrul Universității NICOLAE TITULESCU 
BUCUREȘTI 
 

2004-2005: Master – COMPUTER ASSISTED DESIGN / COMPUTER ASSISTED ENGENEERING la FACULTATEA DE 
INGINERIE MECANICA din cadrul Universității POLITEHNICA BUCUREȘTI 
 

1998-2001: Cursuri de Psihologie, Pedagogie si Metodică în cadrul Universității POLITEHNICA BUCUREȘTI  
 

1997-2002: FACULTATEA DE INGINERIE ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE, secţia Tehnologia 
Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității POLITEHNICA BUCURESTI 
 

1993-1997: Liceul teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, profilul Matematică – Fizică 
 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Romana  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza B1  B1  A2  A2 B1  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite in urma interacțiunii cu o mare varietate de clienți 
persoane fizice si juridice, cât și cu reprezentanți ai furnizorilor de bunuri si servicii. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ 2010-prezent: administrator SC  PROFILOMETAL MANAGEMENT SRL, unul din obiectivele 
contractuale fiind consilierea pentru achiziții și vânzări a echipei formate din 7 persoane a clientului 
SC PROFILO-METAL PRODCOM SRL. 

▪ În perioada 2008-2009 am fost responsabil cu îndrumarea si coordonarea echipei de vânzări 
formate din 4 persoane a agenției Știrbei Vodă din cadrul BRD Groupe Societe Generale. 

▪ Creșterea competențelor organizatorice în urma experienței acumulate din practică precum și a 
cursurilor de gestiune a timpului și de orientare la care am participat in perioada 2006-2009, cursuri 
organizate de BRD Groupe Societe Generale. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Abilități comerciale: marketing, promovarea produselor și vânzarea acestora, dezvoltate atât prin 
intermediul activității desfășurate în cadrul companiilor la care am activat cât și prin participarea la 
cursurile specifice despre produse și servicii, de tehnici inteligente de vânzări în perioada 2005-2009 
organizate de FinansBank (Credit Europe Bank) si BRD Groupe Societe Generale. 

▪ Bune abilitați de analiză tehnico-financiară dobândite prin natura studiilor de specialitate și a 
experienței în domeniile tehnice, comerciale și financiar-bancare. 

▪ Adaptarea strategiilor de vânzare în funcție de piață; viteză de reacție sporită și adaptabilitate la 
schimbare ca urmare a experienței în domeniul comercial. 

Competenţe informatice  ▪ Internet, Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Power Point 

▪ Cunoștințe de operare în programe de proiectare computerizata precum Autocad, Adams, Fluent, 
I’deas și programe de analiză economică precum Eviews, Statistica 

Alte competenţe  ▪ Competențe mecanice dobândite prin studiile de specialitate coroborate cu studierea individuală a 
literaturii din domeniu și libera practică. 

Permis de conducere  ▪ A , B 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

▪ Articolul cu titlul: Distribution center optimum localization and the gravitational model, Journal of 
Applied Quantitative Methods 9 (4) / 2014, 62-67  
http://jaqm.ro/issues/volume-9,issue-4/pdfs/6_IACOB.pdf 

▪ Articolul cu titlul: Elasticitate şi sensibilitate. Modele şi aplicaţii în economie, Revista Română de 
Statistică - Supliment nr. 4 / 2018, 124-133 

 http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-ontent/uploads/2018/04/rrss_4_2018_A05_ro.pdf 
 Articolul cu titlul:  Inerţia. Modele şi aplicaţii în economie, Revista Română de Statistică - Supliment 

nr. 5 / 2018, 106-115 
http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-ontent/uploads/2018/05/A06_rrss05_2018_ro.pdf 

 Articolul cu titlul: Vâscozitatea fluidelor şi analogii în economie, Revista Română de Statistică - 
Supliment nr. 6 / 2018, 50-57 
http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wpcontent/uploads/2018/06/RRSS_06_2018_A03_ro.pdf 

 Articolul cu titlul:  Analiza spectrală a evoluţiei vânzărilor firmelor de distribuţie a materialelor de 
construcţii din România, Revista Română de Statistică - Supliment nr. 8 / 2018, 39-52 
http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-content/uploads/2018/08/rrss_08_2018_-3_ro.pdf 

 Articolul cu titlul:  The Spectral Analysis of Labor Force and Profit of Construction Materials 
Distribution Companies in Romania Analogue Spectrum of Light in Physics, International Journal of 
Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences 8 (3), 53-62. 
http://hrmars.com/hrmars_papers/The_Spectral_Analysis_of_Labor_Force_and_Profit_of_Construc
tion_Materials_Distribution_Companies_in_Romania_Analogue_Spectrum_of_Light_in_Physics.pdf 

▪ Proiect de cercetare susținut in cadrul Universității Politehnica București în anul 1998 cu titlul: „Studiul 
unor proprietăți electrice ale materialelor compozite, polimeri – CRISTAL LICHID” 

▪ Proiect de cercetare susținut in cadrul Universității Politehnica București în anul 2001 cu titlul: „Studii 
si cercetări privind alegerea justificată a ajustajelor standardizate și a proceselor de prelucrare 
economice a suprafețelor conjugate” 

  

http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-ontent/uploads/2018/04/rrss_4_2018_A05_ro.pdf

