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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Arghirescu, Adriana 

  

Naţionalitate( romana 
  

Data naşterii 3.12.1957 
  

Sex feminin 
  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 2003 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat General manager/Administrator 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
-Managementul grupului WorkTeamRomania alcatuit din trei societati de 
consultanta, training si medicina muncii: 
1. WORK CONSULTING SRL 
2. WORK EVAL SRL 
3. WORK MEDICAL CONSULTING SRL 
 
- In perioada decembrie 2014- 2015 , Manager Proiect Organizare Conferinte, in 
cadrul Proiectului” Buna Guvernare Prin Integritate si Responsabilitate, in 
Sistemul de Sanatate Romanesc , Beneficiar Ministerul Sanatatii. 
 
- In perioada septembrie 2014- 2015 Manager de Proiect si Formator curs 
calificare Lucrator hotelier si Tehnician in hotelarie, in cadrul proiectului” Egale pe 
piata muncii, egale in afaceri” Beneficiar Universitatea Craiova. 
 
- In perioada ianuarie – decembrie 2012 Consultant in Managementul 
Reusurselor umane in cadrul proiectului „Fii Manager pentru afacerea ta” , 
Beneficiar Universitatea Spiru Haret Constanta,finantat pe POS DRU. 
 
-In perioada februarie 2011 – mai 2011 Formator in proiectul „Competente la 
nivel european pentru cresterea ocupabilitatii anagajatilor si a competitivitaii 
firmelor din domeniul constructiilor prin metode inocvative de formare 
profesionala continua”. 
 
-Ianuarie 2009-Decembrie 2009,  Manager de Proiect si Formator curs Servant 
pompier in cadrul proiectului PHARE 2006/018-147.04.02.02.01.204 „Calificarea-
cheia sigurantei locului de munca” , organizat in parteneriat cu SC Oil Terminal 
SA, Constanta. 
 
- Ianuarie 2008-decembrie 2008,  Formator curs Lucrator comercial in cadrul 
proiectului Phare 2005/017-553.04.02.03.01.202, „Ocupare si integrare pentru 
deficientii de auz”, organizat in parteneriat cu Asociatia Nationale a Surzilor din 
Romania Filiala Teritoriala Constanta 
 
-In perioada 23.01.2007 – 22.12.2007  Manager de proiect al proiectului Phare 
„Dezvoltarea competenţelor teoretice şi practice a salariaţilor din cadrul SC 
Dobrogea Grup SA şi a Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în domeniile: 
auditori intern de mediu şi HACCP, tehnologia informaţiei, comunicare în limba 
engleză şi perfecţionare în meseria de lucrător comercial, în perspectiva aderării 

Adresă 
Telefoane 

Fax 
E-mail-uri      

mailto:adriana.arghirescu@wtr.ro
mailto:office@wtr.ro
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la Uniunea Europeană” 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

WorkTeamRomania: Work Consulting SRL,   Work Eval SRL, Work Medical 
Consulting SRL. 
Constanta, Str.Soveja 21A-21B, et.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanta in domeniul resurselor umane, sanatatii si securitatii in munca, 
situatii de urgenta, medicina muncii, RSVTI,evaluarea factorilor de risc de 
accidentare si inbolnavire profesionala, organizarea de cursuri de formare 
profesionala autorizate ANC (Autoritatea Nationala a Calificarilor),consultanta in 
intocmirea si implementarea proiectelor finantate din programe europene. 

  

Perioada 1993 – 2003 
Funcţia sau postul ocupat Commercial manager 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Stabilirea si implementarea politicii de marketing in domeniul comercializarii 
echipamentelor de protectia muncii, managementul relatiilor cu clientii , analiza 
stocurilor si contractele cu furnizorii, intocmirea documentatiei de participare la 
licitatii, analiza contractelor cu clientii , managementul calitatii. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Fornax Group SRL ;Constanta, strada Muncel nr 17 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Productie produse panificatie si patiserie; productie si comercializare 
echipamente de lucru si protectie 

  

Perioada 1981 – 1993 
Funcţia sau postul ocupat Sef compartiment Protectia Muncii  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Stabilirea si implementarea politicii de protectia muncii si PSI in cadrul societatii, 
organizarea activitatii Comitetului de securitate si Sanatate in munca, analiza 
acivitatii de protectia muncii si intocmirea planului anual de masuri si cheltuieli in 
domeniu. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Oil Terminal SA; str.Caraiman nr 2 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Prestari servicii de manipulare, depozitare si reconditionare produse petroliere si 
chimice fluide. 
 
 

  

Perioada 
     Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale 
studiate /    competenţe 
profesionale dobândite 

2014 
Evaluator Proiecte 
 
Pregatirea personala pentru evaluare; Organizarea procesului de 
evaluare;Evaluarea propunerii de proiect;Validarea evaluarii proiectului; 
Acordarea de asistenta tehnica pentru selectia de proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
 

Project Managemnt Solutions SRL Constanta 
 
 
Certificatul ANC de Evaluator Proiecte este recunoscut la nivel national 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Certificat ANC Evaluator Proiecte 

                                      
                                        Perioada  

 
2010 
 
 

  

Calificarea / diploma obţinută   Formator 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la 
formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala – furnizor de 
formare profesionala 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 
                                        Perioada  

Certificatul CNFPA de Formator este recunoscut la nivel national 
 
 
2009 

  

Calificarea / diploma obţinută   Manager de proiect si Certificat TÜV Thüringen Manager de proiect 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

Precizarea cerintelor unui proiect; estimarea resurselor, identificarea surselor si 
elaborarea programelor pentru proiecte; asigurarea resurselor operationale 
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profesionale dobândite pentru proiect; asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale proiectului; 
identificarea si analizarea riscurilor si precizarea actiunilor de control al riscurilor 
pentru oameni, proprietati si mediu; orientarea muncii echipelor si indivizilor 
pentru  
realizarea obiectivelor organizationale; conducerea implementarii proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC Total Quality Management SRL – furnizor de formare profesionala 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Certificatul CNFPA de Manager de proiect este recunoscut la nivel national 
Certificatul TÜV Thüringen de Manager de proiect este recunoscut la nivel 
international 
 

  

Perioada 2007 
Calificarea / diploma obţinută Evaluator risc de incendiu 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Identificarea riscurilor de incediu pentru locurile de munca, metode de 
cuantificare matematica si evaluarea riscurilor identificate functie de factori 
externi; s-au dobindit competente de evaluator de risc de incendiu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC Work Education SRL – furnizor de formare profesionala 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Certificatul CNFPA de Evaluator risc de incendiu este recunoscut la nivel national 

  

Perioada 2006 
Calificarea / diploma obţinută Evaluator imobiliar 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Studiul metodelor de evaluare imobiliara recunoscute intern si international, 
prevederi juridice in materie de proprietatea imobioliara, notiuni de tehnologii in 
constructii, interactiunea proprietatii cu mediul inconjutrator, factori de risc care 
influenteaza valoare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ANEVAR 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Certificare recunoscuta la nivel national 

  

Perioada 2003 – 2005 
Calificarea / diploma obţinută Master in Managementul Sanatatii si Securitatii in Munca eliberata de 

Ministerul Educatiei si invatamintului. 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Definirea , continutul si tehnici  de elaborare si implementare a politicii de 
securitate si sanatate in munca din organizatii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Petrosani 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Perfectionare postuniversitara recunoscuta national 

  

Perioada 2003 -2004 
Calificarea / diploma obţinută Master in Managementul sistemelor integrate 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dezvoltarea strategica a orgaizatiilor, managementul calitatii, resurselor umane, 
securitatii, informatiei, sisteme integrate de menegemnt. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Perfectionare postuniversitara recunoscuta la nivel national 

  

Perioada 2003 
Calificarea / diploma obţinută Postuniversitar  „ Evaluarea riscurilor de accidentare” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Componentele sistemului de munca, riscurile asociate acestor componente, 
calculul nivelului de risc pe baza probabilitatii producerii si a gravitatii consecintei 
asupra organismului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Petrosani 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Perfectionare postuniversitara recunoscuta national 
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Perioada 2001 
Calificarea / diploma obţinută Auditor intern al Sistemelor de Management al Calitatii 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cerintele standardului ISO 9000, manualul calitatii, proceduri , implementare, 
certificare sisteme de managemnt al calitatii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TÜV Thüringen 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Certificatul Tüv Thüringen de Auditor Intern al Sistemelor de Management al 
Calitatii este recunoscut la nivel international 

  

Perioada 1976 - 1981 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta – Inginer chimist 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Tehnologia compusilor macromoleculari. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Inginerie Chimica 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Calificare recunoscuta  national 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba maternă romana 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

engleza, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 

engleza   f.bine  f.bine  bine  bine  bine 

franceza   f.bine  f.bine  bine  bine  bine 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Foarte Bune:Comunicarea si identificarea nevoilor colectivitatilor in care sunt 
membra: 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Foarte Bune:Constructia de parteneriate si lucrul in echipe pe  proiecte:Phare 
223/2004 parteneri Work Education, Cometam Bucuresti si Next Generation 
Consulting  
Phare 206/2004 parteneri Work Consulting SRL, Terracons Civic Galati ,Andirivac 
Galati SI Next Generation Consulting SRL.  

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Normale 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

   Foarte Bune:Microsoft Office-Word, Excel, PowerPoint, internet, mail, 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Normale 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

 Leader ship si Team Building : pe parcursul a 23 ani , de cand activez in domeniul 
privat am dezvoltat afaceri si am construit echipe, cu diverse categorii de 
pregatire:de la muncitori pentru activitatea de productie  si pana la consultanti in 
management si prestari servicii. 

  

Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact si referinte: 
Becheanu Marian 0744.355.417 
Luminita Popescu:0722.357.687 

  

B. INFORMAŢII PRIVIND 

PRINCIPALELE 

ACTIVITĂŢI REALIZATE 

ÎN CADRUL Activitatii 

Organizatiilor 

Patronale 

 

 
1. Presedinte al Asociatiei” Corpul Expertilor in securitate si sanatate 

ocupationala din Romania” CESSOR din anul 2014. 
2. Presedintele Patronatului Intreprinderilor Mici si Mijlocii din 

consultanta si training Constanta incepand cu anul 2012.  
3. Vicepresedinte Uniunea Nationala a Patronatelor din Romania-

UNPR 


