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INFORMAŢII 
PERSONALE        STRATULAT  Adriana 

  

Sexul Feminin | Data naşterii  01/12/1963| Naţionalitatea Română 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

Perioada  7noiembrie 2016-prezent 
Numele angajatorului RADET Bucuresti
Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Serviciu public de alimentare cu energie termică 

Funcţia sau postul ocupat   Consilier, Director General Adjunct 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 Coordonarea, monitorizarea și controlul activitaților de producere,
transport, distribuție și furnizare a agentului termic în vederea asigurării
serviciului de alimentare cu energie termică în condiții de continuitate și
siguranță; 
Asigurarea menținerii funcționării capacității de producție și eficiență
exploatării unităților de producție a energiei termice prin urmărirea
sistematică a comportamentului echipamentelor energetice și a
construcțiilor aferente; 
 Analizarea permanentă consumurile specifice și urmărirea încadrării
acestora în limitele normate. 

Perioada  mai 2016-iunie 2016 
Numele angajatorului Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Serviciului de salubrizare a localităţilor; Administraţie publică 

Funcţia sau postul ocupat   Specialist tehnic, 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 Monitorizarea contractelor de delegare a serviciului public de
salubritate a județului Iași; 
Monitorizarea indicatorilor de performanță a serviciului public de
salubrizare. 

Perioada  iunie 2015-decembrie 2015 
Numele angajatorului Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ulterior 

ANES) 
Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Servicii furnizate în cadrul  proiectului POSDRU/170/6.3/S/146738, 
„START – O viață de calitate în siguranță!” – cod SMIS 56367 ;
Administraţie publică 

Funcţia sau postul ocupat   Expert TS Monitorizare Mecanism Integrat- Iaşi, 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

Accesarea sistemului informațional unic integrat de raportare și 
management al cazurilor, potrivit legislației în vigoare. 
Elaborarea raportărilor de monitorizare potrivit cerinţelor proiectului. 
Furnizarea permanentă a instructajului actualizat pentru ceilalți membri 
ai echipei de intervenție, în funcție de îmbunătățirile aduse sistemului 
informatic (SIRMES) de către operatorul economic. 

Perioada  2008-ianuarie 2015 
Numele angajatorului S.C. APATERM S.A. Galaţi, str. Crizantemelor, nr.6 
Tipul activităţii/sectorul de Servicii publice de alimentare cu energie termică; Energie 
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activitate 
Funcţia sau postul ocupat   Consilier tehnic, Director tehnic, Administrator Special- în perioada 

2011-2013, 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

Administrarea activităţii societăţii, sub supravegherea administratorului 
judiciar. 
Asigurarea îndeplinirii Planului de reorganizare judiciară. 
Participarea, în calitate de reprezentant, la judecarea acţiunilor 
prevăzute în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Formularea contestaţiilor în cadrul procedurii reglementate de Legea 
85/2006. 
Coordonarea de proiecte pentru identificarea de soluţii de dezvoltare, 
reabilitare, investiţii noi pentru instalaţii energetice. 
Analizarea consumurilor energetice proprii şi propunerea, respectiv 
implementarea măsurilor de reducere a acestora, promovând o politică 
intensivă de utilizare a resurselor. 
Întocmirea şi susţinerea contractelor de furnizare a energiei încheiate 
cu furnizorii sau cu utilizatorii. 

Perioada  2004-2008 
Numele angajatorului A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice 
Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Servicii publice de alimentare cu energie termică; Energie 

Funcţia sau postul ocupat   Expert gr. 1 A, Şef. Birou Comunicare, Mass-Media şi Relaţii cu Publicul, 
Director- Agenţia Teritorială 2 Sud Est (cu sediul în Galaţi) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea activităţii de colectare, prelucrare, analiză şi sintetizare a 
datelor cu privire la serviciile comunitare de utilităţi publice, la 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestora, precum şi la activitatea 
administraţiilor publice locale şi/sau operatorilor de servicii publice de 
gospodărie comunală, din regiunea 2 Sud Est. 
Îndrumarea în teritoriu a autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau 
operatorilor de servicii, cu privire la modul de aplicare a legislaţiei 
specifice. 
Monitorizarea modului de derulare a contractelor de delegare a 
gestiunii încheiate între consiliile locale şi operatorii de servicii publice. 
 Verificarea fundamentărilor de preţuri şi/sau tarife pentru serviciile 
practicate. 
Organizarea de seminarii, cursuri de pregătire şi acordarea de 
consultanţă. 
Verificarea, constatarea, notificarea şi sancţionarea abaterilor de la 
reglementările din domeniul de activitate al A.N.R.S.C. 

Perioada 2002-2004 
Numele angajatorului                       Primăria Municipiului Galaţi 
Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Administraţie publică locală 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Elaborarea de studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-
socială, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, 
regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră. 
Elaborarea documentaţiilor şi realizarea unor acţiuni sau lucrări ce au 
fost necesare aprobării finanţării proiectelor. 
Întocmirea aplicaţiilor şi implementarea proiectelor finanţate prin 
programele naţionale. 
Managementul proiectelor finanţate prin programul PHARE. 

Perioada 2001-2002 
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Numele angajatorului                       Ministerul Administraţiei Publice 
Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Servicii publice de gospodărie comunală 

Funcţia sau postul ocupat Consilier 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Am participat în mod direct la elaborarea legislaţiei primare şi terţiare 
în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, ex. O.G. nr. 
73/2002, H.G. nr. 373/2002 
Îndrumarea administraţiilor publice locale în vederea aplicării legislaţiei 
din domeniu, întocmirii documentelor legale de primire a centralelor 
electrice de termoficare şi a centralelor termice externalizate conform 
HG nr. 104/2002 şi HG nr. 105/2002 din    S.C. Termoelectrica S.A. 
Bucureşti. 

Perioada 1994 – 2001 
Numele angajatorului                       S.C. APATERM S.A. Galaţi 
Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi servicii de 
alimentare cu energie termică 

Funcţia sau postul ocupat Inginer în cadrul Serviciului Tehnic, adjunct şef serviciu şi mai apoi din 
1996 am ocupat funcţia de Director Tehnic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Organizarea şi coordonarea activităţii direcţiei tehnice, respectiv a 
serviciilor calitate, tehnic, mecano-energetic, investiţii şi administrativ. 
Întocmirea şi aplicarea  strategiilor de dezvoltare a serviciilor furnizate 
din punct de vedere calitativ şi cantitativ, promovând o politică intensivă 
de utilizare a resurselor. 
Participarea la efectuarea expertizelor judiciare realizate în litigiile cu 
speţă energetică (ex. determinări pierderi, interpretare specificaţii 
tehnice, evaluare funcţionare echipamente măsură, etc). 
Managementul proiectelor de eficienţă energetică implementate în 
societate, finanţate din surse proprii sau atrase, inclusiv prin programul 
Ecolinks. 

Perioada 1984 – 1993 
Numele angajatorului                       ICPROM (Institutul de Cercetare şi Proiectare) Iaşi 
Tipul activităţii/sectorul de 
activitate 

Cercetare proiectare în domeniul instalaţiilor în construcţii civile şi 
industriale 

Funcţia sau postul ocupat Desenator tehnic, Inginer proiectant 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Întocmirea proiectelor de execuţie şi ulterior a studiilor de cercetare 
necesare pentru realizarea instalaţiilor aferente construcţiilor civile şi 
industriale. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

 
Perioada 

 
2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

S.C. COPROFORM S.R.L. Drăgăşani 

Domeniul studiat aptitudini 
ocupaţionale  

Eficienţă energetică 

Tipul calificării Auditor energetic complex, Autorizaţie nr. 488/16.12.2014 
conform Ordinului preşedintelui ANRE nr. 38/2013 

 
Perioada 

 
2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. Bucureşti 
Structural ConsultingTM Group 

Domeniul studiat aptitudini 
ocupaţionale  

Achiziţii publice 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

Tipul calificării Expert Achiziţii Publice 
Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ 

Program de specializare 

  
Perioada 2009 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Facultatea de Construcţii, din cadrul Institutului Politehnic Iaşi 

Domeniul studiat aptitudini 
ocupaţionale 

Audit energetic pentru clădiri - Certificate de atestare VB A01003 

Tipul calificării Auditor energetic, gradul I, specialitatea construcţii şi instalaţii 
Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ 

Postuniversitară 

 
Perioada 

 
2003 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul pentru Servicii de Radiocomunicaţii 
 

Domeniul studiat 
aptitudini ocupaţionale  

Centrul de instruire în domeniul sistemelor SCADA şi a 
transmisiilor de date specifice sistemelor SCADA 

Tipul calificării curs 
Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ 

Postuniversitară 

 
Perioada 

 
Oct. 1998- iulie 1999 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Asociaţia de Terotehnică şi Terotehnologie din România, în 
colaborare cu Universitatea Politehnică Bucureşti şi Academia de 
Studii Economice Bucureşti  

Domeniul studiat aptitudini 
ocupaţionale  

Management Industrial 

Tipul calificării Atestat/ Expert naţional în management general şi consultanţă 
pe domeniile managementului industrial 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ 

Postuniversitară 

 
Perioada 

 
1995 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea din Craiova,  
Facultatea de Electrotehnică 

Domeniul studiat aptitudini 
ocupaţionale                   

Conservarea Energiei 

Tipul calificării Cursuri privind Gestiunea şi Conservarea Energiei 
Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ 

 

Perioada 1983-1988 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Facultatea de Construcţii, din cadrul Institutului Politehnic Iaşi 

Domeniul studiat 
aptitudini ocupaţionale                   

Secţia Instalaţii în Construcţii Civile şi Industriale, Specializarea 
Instalaţii Electrice şi Automatizări 

Tipul calificării Inginer 
Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ 

Învătământ Superior 

 
COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

Limba(i) maternă(e) Română  
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ANEXE 

  

 

 
 
Iunie 2017 

 

 
ALTE LIMBI STRĂINE 
CUNOSCUTE 

 

Engleza 

 ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

 Bine Bine Bine Bine Bine  

  

 

Competenţe de 
comunicare   

 

Competenţe 
organizaţionale/managerial
e  

 Abilitatea de a comunica concis, competență  dobândită prin experienţa proprie 
de manager. 
 
Obişnuinţa de a lucra sub stres. 
Capacitatea de a lucra în echipă, manifestând înţelegere şi dorinţa de a ajuta, 
entuziasm pentru a fi la curent cu noutăţile. 
Discreţie şi fidelitate faţă de unitate. 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

Dedicată standardelor ridicate de calitate în muncă, determinată în a face un 
exemplu de competență și curaj. 
O bună cunoaștere a legislației aplicabilă în sfera serviciilor comunitare de 
utilități publice. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicar
e 

Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvare

a de 
probleme 

 

utilizator 
experimentat 

utilizator 
experimentat 

utilizator 
experimentat 

utilizator 
experimentat 

utilizator 
experimentat 

Permis european de conducere a computerului Complet. 

Permis de conducere  Permisului de conducere categoria B 

 Lista a documentelor anexate CV-ului:  

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare 

▪ recomandare. 


