
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MĂGUREANU Adriana   
Adresă(e) Vaslui 

Telefon - Mobil:   0757068810 
Fax(uri) - 

E-mail(uri) adryalina@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 11.01.1985 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

CONSULTANT ECONOMIC 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Iunie 2007 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat CONSULTANT ECONOMIC 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare și implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă 
Numele şi adresa angajatorului SC YXS ROMEST SRL, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă în afaceri şi management 
  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1  octombrie 2010 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută DOCTORAND 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Agronomie, Specializarea Managemnet  şi marketing în agricultură  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV  Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

  
Perioada Iulie  2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat - MANAGER PROIECT 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Managementul proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de calificare adulţi Iaşi 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  
Perioada Mai-iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de calificare adulţi Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  
Perioada     Septembrie 2009 – iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Master în Economie agrară europeană/Diplomă de master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Politici agrare, economia şi filiera produselor agroalimentare, resurse economice, analiza pieţei, drept 
agrar, informatică agrară, contabilitate şi gestiunea firmei, analiză aconomică, marketing 
agroalimentar, managementul firmei, metode de planificare în întreprindere, relaţii economice 
internaţionale, economie mondială, analiza mediului de afaceri, consultanţă  comunicare şi negociere 
în afaceri, pieţe financiare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  USAMV Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 

  
Perioada Septembrie 2004 – iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută INGINER DIPLOMAT/DIPLOMĂ DE INGINER 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
   Economie politică, economie agrară, topografie și cadastru, tractoare, mașini și utilaje agricole, 
pedologie, agrochimie, agrotehnică, protecția plantelor, genetică, botanică, marketing, management, 
contabilitate, legislație agrară, finanțele firmei, politici și instituții agrare, analiză tehnico-economică, 
eficiența investițiilor, consultantă agricolă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UȘAMV – Iaşi,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  
Perioada Octombrie 2004 - iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC/CERTIFICAT DE 
ABSOLVIRE  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie, Teoria şi metodica instruirii, Didactica specializării, 
Practică pedagogică, Consiliere psihopedagogică, Managementul clasei de elevi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UȘAMV - Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  
Perioada Septembrie 2000 – iulie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Profil – SERVICII, Specializarea – TEHNICIAN ÎN ACTIVTĂŢI  FINANCIARE ŞI COMERCIALE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Economic „ANGHEL RUGINĂ” Vaslui 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3  

  
  



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. Engleză,  2. Franceză, 3. Italiana 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 Avansat C1 Avansat C1 Avansat C1 Avansat B2 Mediu  

Limba franceză  B2 Mediu B2 Mediu 2 Mediu  B2 Mediu  B2 Mediu  

Limba italiană  B2 Mediu B2 Mediu B2 Mediu  B2 Mediu  B2 Mediu  

Limba spaniolă            

  
  

Competenţe şi aptitudini  Comunicativitate, receptivitate 
Coordonare proiecte 
Cunoştinţe PC (Microsoft Word, Excel, Power Point, etc.)  
Analiză tehnico-economică 
Achiziţii publice 
Cunoştinţe privind tehnologiile de cultivare a principalelor culturi agricole  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe - 
 


