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PERSONAL INFORMATION Iulian Gabriel Paun 
 

  

 Aleea Podul Giurgiului, Nr. 1, Bucureşti  

   +40 0723619359        

 Gabipaun90@gmail.com  

Sex M | Data naşterii 06/07/1990 | Naţionalitate Română 

 
 
 
 
 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
  

 

 

 

Iulie 2016 – Prezent  Asistent de cercetare economist în marketing (Junior Quantitative Researcher)    

360insights, 22-26 Siriului, CSDA Building, Sect. 1, Bucureşti, http://www.360insights.eu 

▪ Analiză tip conjoint&elasticitate de preţ pentru clienţi din diferite industrii; 

▪ Crearea de ilustrații/grafice/tabele care să genereze un sprijin credibil acelor clienți care au nevoie de o 
confirmare cantitativă a ipotezelor de afaceri; 

▪ Analizarea și interpretarea rezultatelor sandajelor; pregătirea rapoartelor; 

▪ Participarea la dezvoltarea/revizuirea/finalizarea chestionarului; 

▪ Efectuarea controalelor de calitate în diferite etape ale cercetării pentru a asigura acuratețea și evitarea 
erorilor sau a greșelilor; 

▪ Gestionarea termenele generale ale proiectului, asigurându-se că etapele sunt îndeplinite la termen; 

▪ Înțelegerea problemelor de afaceri specifice sectoarelor de activitate în care îşi desfăşoară activitatea 
clienţii; 

Sector de activitate  Cercetări de piaţă 
 

Iunie 2014 – Mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iunie 2013 – Octombrie 2013 

Economist  

Mar&Pet Grup SRL, bd. Unirii, nr. 168, Bucureşti 

Tel. (+40) 0730709658, http://www.marpet.ro/  

▪ Verificarea fluxurilor financiare care intră și ies din companie; 

▪ Verificarea lunară a inventarului la depozitul central din București; 

▪ Verificarea notelor de livrare referitoare la livrările effectuate zilnic; 

▪ Determinarea, urmărirea și monitorizarea datorii la bugetul de stat, bugetele locale, furnizorii, angajații; 

▪ Asigurarea  corespunzătoare a tranzacţiilor cu deconturile către terţele părţi, urmărirea debitelor şi 
creditelor; 

▪ Înregistrarea și prelucrarea documentelor financiare - încasări și plăți. 
Sector de activitate  Producţia de tâmplărie PVC 
 

Event Assistant (Internship) 
Vision Consulting SRL,  Strada Doamnei, No. 14-16, Bucharest 
Tel. +400766545330,  http://www.visionconsulting.ro/ 

▪ Crearea unei baze de date care să conţină furnizorii de transport, cazare şi agreement şi menţinerea 
unei legături constante cu aceştia;  

▪ Menţinerea relaţiei cu furnizorii de servicii promoţionale şi logistice; 

▪ Păstrare contactului cu colaboratorii companiei;  

▪ Crearea de oferte pentru clienţi; 

▪ Pregătirea materialelor necesare derularii programelor de teambuilding; 

▪ Participarea la sesiuni de brainstorming în vederea conceperii unor noi programe de teambuilding; 

▪ Participarea ca facilitator în diferitele programe de teambulding dezvoltate; 

▪ Pregătirea materialelor necesare desfaşurării cursurilor; 
Sector de activitate  Training şi teambuilding  
 
 
 

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2E360insights%2Eeu&urlhash=JEIv
http://www.visionconsulting.ro/
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EDUCAŢIE 
  

 
 

 

COMPETENŢE 
PERSONALE   

 

 

Octombrie 2014 – Sept. 2017 Doctorat   

Academia de Studii Economice din Bucureşti,  Şcoala Doctorală Administrarea Afacerilor 

▪ Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe în vederea 
dezvoltării transporturilor; 

▪ Managementul afacerilor în organizaţii prin utilizarea cunoştinţelor teoretice şi a competenţelor practice; 

▪ Elaborarea de rapoarte şi studii necesare administrării organizaţiilor prin utilizarea de concepte şi 
metode de analiză ştiinţifică care permit interpretarea proceselor şi fenomenelor economico-sociale. 

 Octombrie 2012 – Iunie 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 2012 – Iunie 2014 

 

 

Masterat  

Academia de Studii Economice din Bucureşti,  Facultate de Comerţ 

▪ Aplicarea metodelor şi intrumentelor managerile în vederea soluţionării problemelor teoretice şi practice 
din firmele de turism; 

▪ Elaborarea proiectelor şi oferirea de consultaţă necesare dezvoltării echilibrate a turismului la nivel local, 
regional şi naţional; 

▪ Adoptarea unor decizii in domeniul industriei hoteliere, organizării teritoriale, managementului şi 
marketingului destinaţiilor turistice prin utilizarea tehologiei informationale. 
  

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic – Nivelul 2 

Academia de Studii Economice din Bucureşti,  Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

  Octombrie 2019 – Iunie 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie  2009 – Iunie 2012 

Licenţă   

Academia de Studii Economice din Bucreşti,  Facultate de Comerţ 

▪ Capacitatea de a utiliza instrumentele necesare analizării mediului de afacerii pentru fundamentarea unor 
decizii; 

▪ Cunoaşterea, întelegerea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi certificare a calităţii 
produselor şi serviciilor; 

▪  Abilitatea de a implementa principiile managementului la nivel de organizaţie, de sistem sau de proces 
economic. 
 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic – Nivelul 1 

Academia de Studii Economice din Bucureşti,  Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Septembrie 2005 – Iunie 2009 Liceul Economic  

A.D. Xenopol,  Bucureşti 

 

Limba meternă Româna 

  

Alte limbi ÎNTELEGERE  VORBIRE  SCRIERE 

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2 C2 B2 B2 B2 

 Nivele: A1/A2:  Utilizator elementar - B1/B2:  Utilizator independent - C1/C2  Utilizator experimentat 
Common European Framework of Reference for Languages 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMATII ADIŢIONALE 
  

 

 

Competenţe de comunicare ▪ Abilităţi deosebite de comunicare, putere de convingere, sociabil, abilităţi de adaptare la situaţii şi medii 
noi, ambiţios, cu rezistenţă mare la stres, receptivitate la nou, spirit de echipă, implicare și dedicare în 
probleme; 

▪ Atenţie la detalii dobândită pe parcursul verificării fluxurilor financiare care intrau şi ieşeau din cadrul 
întreprinderii Marpet Grup SRL; 

▪ Capacitate de analiză şi sinteză dezvoltată în urma intocmirii periodice a rapoartelor. 

Competenţe organizaţionale ▪ Abilitatea de respecta termene limită – dobândită ca urmare a faptului că verificarea inventarului şi 
întrocmirea raportului cu privire la situatia constatată trebuiau sa respecte termene foarte precise; 

▪ Orientarea către detalii -   dobândită ca un rezultat al muncii cu date precise, facturi şi declaraţii 
financiare; 

▪ Capacitatea de a prioritiza -  munca în cadrul departamentului finaciar necesită o prioritizare precisă a 
sarcinilor astfel încât sa nu fie depăşite anumite termene legale cu privire la situaţiile fiscale sau anumite 
clauze contractuale. 

Job-related skills ▪ Înţelegere bună a fluxurilor financiare (responsabil în trecut cu auditarea acestor situaţii). 

Competenţe digitale  AUTO-EVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 

 Levels:  Utilizator elementar  -  Utilizator independent -   Utilizator experimentat 
Digital competences - Self-assessment grid  

 IT Essentials: PC hardware and software, CISCO Academy  

 ▪ Cunoaştere bună a suitei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 

Alte competenţe ▪ Spirit de echibă dezvoltat în special pe parcursul colaborării cu colegii din depozitul principal din 
Bucureşti (Marpet) în vederea implementarii unui nou proces de lucru. 

Permis de conducere B 

Proiecte 

Conferinţe 

 

 

 

Cursuri 

 

 

Certificări 

▪ Îmbunătăţirea provesului de lucru în cadrul depozitului din Bucureşti (Marpet) – durată 2 luni; 

▪ World Lumen Congress, 12-17 aprilie, 2016; 

▪ Development as purpose of human action. The new challenges for Economics,  Bucharest, 
November 2015; 

▪ The 5th International Conference on Tourism, Bucharest, December 2015; 

▪ Austrian Economics Summer School - Romanian-American University, 17 to 19 June 2013; 

▪ Formator de formatori, certificat de către Ministerul Muncii; 

▪ Introduction to business processes in SAP Logistics,  certificat de către Aleron Training Center; 

▪ IT Essentials: PC Hardware and Software, CISCO Academy; 

▪ Brevet turism - Manager în turism. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences

