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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Bara, Ciprian 

Adresa  Nr.49, Strada Greierului, codul poştal 410286, Oradea,jud Bihor, Romania 

Telefon  +40.0742.695.009  

E-mail  cipribara@yahoo.com; cipribara@gmail.com  
 

Cetăţenia  Româna 
 

Data naşterii  12.07.1977 
 

 Sex  masculin 

 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

 Area sales manager 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada   din Sept 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  SENIOR Area Sales Representative - HENKEL ROMANIA 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea activitaţii de vânzare TT si MT pe judeţele alocate, iniţial Bihor, Satu Mare, Maramureş 

şi Sălaj, din ianuarie 2012 a intregii activităţi de vanzare inclusiv B2B cu restrângerea ariei la 

judeţele Bihor şi Sălaj, coordonarea echipei de agenţi dedicati (pentru traditional trade si B2B) şi 

merchandiseri (pentru IKA).  

Numele şi adresa angajatorului   HENKEL ROMANIA SRL – Bucureşti, str. Ioniţă Vornicul nr. 1-7 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Producător multinational de produse chimice şi materiale de construcţii 

 

Perioada 

  

Sep 2007 - Sep 2008 

Funcţia sau postul ocupat  DIRECTOR EXECUTIV - SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Elaborarea de planuri de vanzari, bugete de venituri si cheltuieli, planificarea si recrutarea efectiva 
de personal, vizite la punctele de lucru si la clienti, vanzare directa, cercetari de piata. 

Numele şi adresa angajatorului   SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL SRL – Oradea, Calea Clujului nr. 199  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Distribuitor regional de materiale de constructii si produse metalurgice 

 

Perioada 

  

Dec 2006 - Sep 2007 

Funcţia sau postul ocupat  DIRECTOR GENERAL - GSV EXIM SRL 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea întregii activităţi. Recrutarea şi formarea agenţilor de distribuţie, gestionarea 
contractelor şi relaţiilor cu furnizorii şi clienţii. 

Numele şi adresa angajatorului   GSV EXIM SRL – Oradea, b-dul Ştefan cel Mare nr. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Distribuitor local de materiale de construcţii 

 

Perioada 

  

Oct 2005 - Iun 2007 

Funcţia sau postul ocupat  ASISTENT UNIVERSITAR - UNIVERSITATEA ORADEA - FACULTATEA DE ARTE 
VIZUALE 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi predarea atât a cursurilor cât şi a seminariilor la disciplina „Management şi 
marketing” pentru anii de studiu 2,3 şi 4 la facultatea de Arte Vizuale - Universitatea din Oradea. Am 
reuşit să le ofer studenţilor o abordare şi o percepţie mult mai pragmatică a managementului şi a 
marketimgului, mulate pe specificul profilelor lor de studiu (pictură, sculptură, desigh vestimentar). 
Jobul  a fost part-time şi pe perioadă determinată. 

Numele şi adresa angajatorului   UNIVERSITATEA ORADEA - FACULTATEA DE ARTE VIZUALE – Oradea, strada 
Universităţii nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

 

Perioada 

  

Dec 2002 - Iun 2006 

Funcţia sau postul ocupat  AREA SUPERVISOR - GRANDHILL EXIM  SRL 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Distribuţie directă pe zona Arad, deschiderea şi coordonarea a 2 magazine cu câte 3 angajaţi 
fiecare, vânzare directă, implementare de promoţii, participare la târguri de profil. 

Numele şi adresa angajatorului   GRANDHILL EXIM  SRL – Oradea, strada Meziadului nr 2 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Distribuitor regional de vopsele şi materiale de constructii 

 

Perioada 

  

Aug 1999 - Dec 2002 

Funcţia sau postul ocupat  ADMINISTRATOR -   PAUL LATIN PROD SRL 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea întregii activităţi. Prefabricarea şi montarea şemineelor si grătarelor de grădină max 15 
angajaţi în subordine. 

Numele şi adresa angajatorului   PAUL LATIN PROD SRL – Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Construcţii şi amenajări 

 

Perioada 

  

Iul 1995 - Aug 1999 

Funcţia sau postul ocupat  ADMINISTRATOR  - CIPAL IMPEX SRL 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Aprovizionare, evidenţă contabila, vanzare cu amanuntul 

Numele şi adresa angajatorului   CIPAL IMPEX SRL – Oradea, strada Pascal nr. 7, ap. 10 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Comerţ cu amănuntul 

 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută  Economist 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Mamagement (multidisciplinar), Marketing, Contabilitate, Micro si Macro-economie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

 Superior 

Perioada  1991 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută  Contabil - statistician 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Contabilitate, statistică, stenografie, organizare, finanţe 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul Economic „Partenie Cosma” Oradea 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Mediu (Liceu) 
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Aptitudini şi competente 
personale 

  

 

 Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Limba   Engleză Avansat   Avansat  Avansat  Avansat 

Limba   Maghiară Începător   Începător  Începător  Începător 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Bună comunicare şi relaţionare interpersonală 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Experienţă relevanta in coordonarea şi supervizarea altor persoane, în derularea şi urmărirea 
contractelor, in negociere şi prospectare 

 

Competenţe  şi aptitudini tehnice  Experienţă în vânzări, marketing, contabilitate, cunoştinţe temeinice dobândite din sectorul de 
construcţii. 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Cunoştinţe de utilizare a pachetelor de lucru Ms Office (Word, Excel, Powerpoint), programe de 
contabilitate şi gestiune (Pro Log, Expert X5, SAP), Mail (Lotus Notes, Outlook), client management 
(CRM Dynamics)  

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  Cursuri de dezvoltare personală (Time and self management, Social competence, negociere, 
gestionarea conflictelor) 

 

Permis de conducere  Categoria B din noiembrie 1995 
 

Informaţii suplimentare   
 

 Anexe   

 


