
 

 

 

 

Curriculum vitae 

Europass 

 

      

 

INFORMAȚII  PERSONALE 

 

Nume și prenume    GHEORGHE MĂDĂLIN ION 

Adresă    comuna Ghiroda, judetul Timis  

Telefon   (0040)  

E-mail    

 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 08/12/1986 

  

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

   

 

 

August 2020 – prezent 

Antreprenor/Manager General 

 

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. 

mar�e 2022 - prezent 

Membru în Consiliul de Administrație STPT S.A. 

 

 



 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Ac�vități și responsabilități 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Ac�vități și responsabilități 

principale 

 

 

 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

Ac�vități si responsabilități 

principale 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

COLTERM S.A. 

septembrie 2021 – decembrie 2021 

Membru în Consiliul de Administrație COLTERM S.A.  

 

Valeant Pharma România SRL 

 Iunie 2019 – August 2020 

 Product Specialist 

Crearea si dezvoltarea unei baze de date a medicilor Diabetologi, la nivel 

național. Descoperirea KOL la acest nivel și cooptarea lor în cadrul 

proiectului de dezvoltare a companiei. Dezvoltarea unei echipe de 

promovare pe divizia de Nutriție, la nivel național. Organizarea de mese 

rotunde și simpozioane. Organizarea de training-uri la nivel de echipă. 

Implementarea tuturor procedurilor medicale și monitorizarea respectării 

acestora, la nivelul echipei. Par�ciparea la toate licitațiile organizate de 

unitățile medicale la nivel național. Stabilirea target-ului la nivelul echipei 

și monitorizarea îndeplinirii acestuia de către fiecare coleg din cadrul 

echipei de Nutriție. 

 

Valeant Pharma România SRL 

Iulie 2017 – Iunie 2019 

Hospital Sales Lead 

Dezvoltarea unei echipe de promovare in spital si coordonarea acesteia. 

Par�ciparea la toate training-urile referitoare la Dispozi�vele Medicale. 

Monitorizarea si par�ciparea la toate achizițiile publice postate în SAP, de 

către unitățile medicale din teritoriul arondat. Dezvoltarea portofoliului de 

clienți și menținerea HOL. Implementarea și monitorizarea strategiilor de 

Marke�ng stabilite de companie. Monitorizarea respectării de către 

întreaga echipă a tuturor procedurilor medicale implementate. 

 

Valeant Pharma România SRL 

 Februarie 2015 – Iunie 2017 

 Reprezentant Medical 

Promovarea produselor, organizarea și susținerea prezentărilor în farmacii 

și în ins�tuțiile medicale, organizarea meselor rotunde, prospectarea 

pieței, dezvoltarea portofoliului de clienți, realizarea documentelor 

administra�ve (raportare zilnică, foaie de parcurs, decont, raportare 

lunară), îndeplinirea obiec�velor trimestriale. Par�ciparea la toate cursurile 

de formare organizate de companie. 

SC VALEANT PHARMA SRL, Bucureș�, sector 2, str. Maria Rose�, nr. 6  

 



 

 

 Ferring Pharmaceu�cals România SRL 

Perioada Aprilie 2013  – Iulie 2014 

Funcția sau postul ocupat Manager de produs 

Ac�vități şi responsabilități 

principale 

 

 

Organizarea și susținerea prezentărilor în farmacii și în ins�tuțiile medicale, 

promovarea produselor, organizarea meselor rotunde, prospectarea pieței, 

dezvoltarea portofoliului de clienți, realizarea documentelor administra�ve 

(raportare zilnică, foaie de parcurs, decont, raportare lunară), îndeplinirea 

obiec�velor trimestriale. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

SC. Ferring Pharmaceu�cals Romania S.R.L. Timișoara, str.  Coriolan 

Brediceanu, nr. 10  

 

HiPP Romania 

Septembrie 2011 – Aprilie 2013 

Reprezentant  medical 

Ac�vități şi responsabilități 

principale 

Prospectarea pieței, dezvoltarea portofoliului de clienți,  promovarea 

produselor, organizarea și susținerea prezentărilor în farmacii și în 

ins�tuțiile medicale, organizarea meselor rotunde, realizarea 

documentelor administra�ve (raportare zilnică, foaie de parcurs, decont, 

raportare lunară, prezentare trimestrială), îndeplinirea obiec�velor 

trimestriale. 

Numele și adresa 

angajatorului 

SC. HIPP ROMÂNIA S.R.L. Bucureș�, str. Dimitrie Onciul, nr. 18  

Tipul ac�vității sau sectorul 

de ac�vitate 

Promovare medicală 

 

  HEALTHTIM SRL 

Perioada Ianuarie 2011- August 2011 

Funcția sau postul ocupat Reprezentant  medical 

Ac�vități și responsabilități 

principale 

Promovarea portofoliului de produse, dezvoltarea portofoliului de clienți, 

prospectarea pieței, realizarea documentelor administra�ve (foaie de 

parcurs și decont). 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.C.HEALTHTIM S.R.L. Timișoara, județ Timiș, str. Sever Bocu, nr. 5  

Tipul ac�vității sau sectorul 

de ac�vitate 

Promovare medicală 

  

 



 

 

JARVIS PUB&MORE 

Perioada Aprilie 2010 – Noiembrie 2010 

Funcția sau postul ocupat Administrator 

Ac�vități și responsabilități 

principale 

Formarea unei echipe compe��ve, dezvoltarea relațiilor cu furnizorii și 

clienții, promovarea localului 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.C. SOLAR FIRE S.R.L. Timișoara, județ Timiș, str. Emanoil  Ungureanu Nr. 

14 

Tipul ac�vității sau sectorul 

de ac�vitate 

Management  și marke�ng 

  

THANK YOU 

Perioada Noiembrie 2008 - Mar�e 2010 

Funcția sau postul ocupat Reprezentant vânzări Timișoara 

Ac�vități și responsabilități 

principale 

Dezvoltarea si menținerea portofoliului de clienți, promovarea sistemului 

de recomandare online 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.C. THANK YOU S.R.L. Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 8 

Tipul ac�vității sau sectorul 

de ac�vitate 

Reprezentant vânzări / Marke�ng 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

Numele și �pul ins�tuției de 

învățământ  

 

Perioada 

Nivelul în clasificarea 

națională sau internațională 

 

Numele și �pul ins�tuției de 

învățământ 

 

Perioada 

Nivelul în clasificarea 

națională sau internațională 

   

 

Studii masterale OESISPM 

Facultatea Hidrotehnică 

Universitatea Politehnică din Timișoara 

octombrie 2017 - iunie 2019 

Diplomă de Master 

 

Studii de licență Marke�ng 

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor  

Universitatea de Vest din Timișoara  

octombrie 2007 – iunie 2010 

Diplomă de Licență în Ș�ințe economice  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și �pul ins�tuției de 

învățământ 

 

Perioada 

 

Studii juridice 

Facultatea de Drept 

Universitatea de Vest din Timișoara 

Student an universitar IV 

              

Ap�tudini și competențe 

personale 

  Alte cursuri absolvite:  

  Diplomă de operator PC 

  Cursuri de drept și legislație 

  Cursuri privind reglementarea dispozi�velor medicale 

  Cursuri de vânzare și negociere 

  Cursuri de comunicare 

  Curs Team Manager 

 

Limba maternă   Română 

  

Limbi străine cunoscute 

                         

                        Limba engleză 

                        Limba italiană 

ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

                 C1                                     C1                                   C1                                C1 

                 B2                                     B2                                   B1                                 B1 
 

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

 

Competenţe şi abilităţi sociale   Ambițios, spirit de echipă, perseverent, abilități în comunicare și 

negociere, sociabil, compe��v 

Competenţe şi ap�tudini 

organizatorice 

Strategic, viziune de ansamblu, spirit de lucru în echipă, rezistență la stres, 

abilități organizatorice  

Competenţe şi ap�tudini de 

u�lizare a calculatorului 

Microso� Office, internet 

Alte competenţe şi ap�tudini Dinamic, responsabil, serios, punctual, organizat 

Permis de conducere Categoria: B 
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