Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefoane

Arghirescu, Adriana

E-mail-uri
Naţionalitate(
Data naşterii
Sex
Pozitia vizata
Experienţa profesională

romana
3.12.1957
Feminin
CONSILIER MUNICIPAL CONSTANTA

Perioada

2003 – prezent, Antreprenor Asociat si Administrator al grupului de
firme WTR cu obiect de activitate consultanta in securitate si sanatate
in munca, consultanta fonduri europene, formare profesionala adulti.

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Functia : Administrator
-Managementul grupului WorkTeamRomania alcatuit in prezent
din doua societati de consultanta, training si medicina muncii;
- In perioada 2017-prezent Manager de proiect, POCU 3.7
ID107550
Antreprenor_Diaspora:Hai acasa!.
- In perioada nov.2018- ian.2019 Coordonator stagii de practica
pentru antreprenorii castigatori ai consursuui planurilor de afaceri
Proiect „From idea to Entrepreneurship", POCU 3.7 ID 107000,
Beneficiar Universitatea Ovidius Constanta;
- In perioada nov-dec.2018 Expert evaluator competente
antreprenoriale Proiect “Start-up BUSINESS – Romani din GRECIA
Cod MySmis: 107542, Beneficiar EURO BEST TEAM SRL
- In perioada nov-dec.2018 Expert evaluator competente
antreprenoriale Proiect “Start-up BUSINESS – Romani din ITALIA
Cod MySmis: 107542, Beneficiar EURO BEST TEAM SRL.
- In perioada mai-oct.2018 Expert Formator Competente
antreprenoriale Proiectul ”Scoala de Afaceri” – Regiunea Sud-Est,
POCU 3.7 ID 105752, Beneficiar ALERON SRL, pentru 2 grupe la
Constanta si o grupa la Tulcea.
- In perioada oct-dec.2018 Expert evaluator planuri de afaceri
Proiectul ”Scoala de Afaceri” – Regiunea Sud-Est, POCU 3.7 ID
105752, Beneficiar ALLERON SRL.
- In perioada oct-nov.2018 Expert evaluator planuri de afaceri
Proiect „From idea to Entrepreneurship", POCU 3.7 ID 107000,
Beneficiar Universitatea Ovidius Constanta.
- In perioada dec.2018-feb.2019 Expert mentorat si consiliere in
proiectul „From idea to Entrepreneurship”, Beneficiar Universitatea
Ovidius Constanta.
- In perioada 2003-prezent Manager de proiect/Expert in
securitate si sanatate in munca pentru investitii contructii si
montaj parc turbine eoliene: Fintinele, Pestera,Crucea, Corugea,
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Facaieni, Mahmudia, Vutcani, Gemenele, Mihai Bravu, Dorobantu,
revizie instalatii Petromodia, modernizare statii carburanti OMV
Petrom .
-

In perioada septembrie 2014- septembrie 2015 Coordonator
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 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”
Patronatul IMM Constanta.

-

In perioada noiembrie 2009 – noiembrie 2013 Formator in cadrul
cursurilor cu tema „ Competente antreprenoriale” organizate
de Work Education SRL.

-

Ianuarie 2009-Decembrie 2009, Coordonator 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 2005/017553.04.02.03.01.202, „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 la Uniunea Europeană”

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

WorkTeamRomania: Work Consulting SRL Constanta, Str.Siretului
Nr.63
Consultanta in afaceri, organizarea de cursuri de formare profesionala
autorizate ANC (Autoritatea Nationala a Calificarilor),consultanta in
intocmirea si implementarea proiectelor finantate din programe
europene.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

1992 – 2003 Antreprenor, asociat si administrator SC FORNAX SA.
Functia conform contract de munca:Director comercial
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.
SC Fornax Group SRL ;Constanta, strada Muncel nr 17

Numele şi adresa
angajatorului
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Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

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

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

1981 – 1993
Sef compartiment Protectia Muncii
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.
SC Oil Terminal SA; str.Caraiman nr 2

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

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

2016
Manager de securitate

Pregatire profesionala
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Organizarea sistemului de management al securitatii, Verificarea
conformitatii cu prevederile din domeniul securitatii si sanatatii in
munca, Urmarirea conformitatii cu prevederile din domeniul apararii
impotriva incendiilor si de protectie a mediului, Dezvoltarea
profesionala de securitate, Organizarea securitatii fizice, Organizarea
securitatii personalului, Asigurarea securitatii documentelor,
Stabilirea securitatii industriale, Organizarea securitatii sistemelor
informatice si de comunicatii.
Asociata Profesionala a angajatilor din paza.
Cerificat ANC de Manager de securitate recunoscut la nivel national.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

2016
Evaluator de risc la securitate fizica
Aplicarea procedurilor de calitate, Comunicarea in domeniul riscului,
Documentarea in vederea evaluariide risc la securitate fizica,
Stabilirea contextului de evaluare a riscului la securitatea fizica a
obiectivului, Identificarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului,
Estimarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului, Monitorizarea
si revizuirea riscului la securitatea fizica a obiectivului.
Asociata Profesionala a angajatilor din paza.
Cerificat ANC de Evaluator de risc la securitate fizica recunoscul la
nivel national.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
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Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2015
Competente antreprenoriale
Project Management Solution SRL
Certificat ANC de Competente antreprenoriale recunoscut la nivel
national

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

2010
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Formator
Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea
participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de
formare
Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala –
furnizor de formare profesionala
Certificatul CNFPA de Formator este recunoscut la nivel national

Perioada
2009
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
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Manager de proiect si Certificat TÜV Thüringen Manager de proiect
Precizarea cerintelor unui proiect; estimarea resurselor, identificarea
surselor si elaborarea programelor pentru proiecte; asigurarea
resurselor operationale pentru proiect; asigurarea respectarii
prevederilor contractuale ale proiectului; identificarea si analizarea
riscurilor si precizarea actiunilor de control al riscurilor pentru
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Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
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oameni, proprietati si mediu; orientarea muncii echipelor si indivizilor
pentru
realizarea obiectivelor organizationale; conducerea implementarii
proiectului
SC Total Quality Management SRL – furnizor de formare profesionala
Certificatul CNFPA de Manager de proiect este recunoscut la nivel
national
Certificatul TÜV Thüringen de Manager de proiect este recunoscut la
nivel international

2007
Evaluator risc de incendiu
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
SC Work Education SRL – furnizor de formare profesionala
Certificatul CNFPA de Evaluator risc de incendiu este recunoscut la
nivel national
2006
Evaluator imobiliar
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.
ANEVAR
Certificare recunoscuta la nivel national
2003 – 2005
Master in Managementul Sanatatii si Securitatii in Munca
eliberata de Ministerul Educatiei si invatamintului.
Definirea , continutul si tehnici de elaborare si implementare a
politicii de securitate si sanatate in munca din organizatii.
Universitatea Petrosani
Perfectionare postuniversitara recunoscuta national
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Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2003 -2004
Master in Managementul sistemelor integrate

Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Postuniversitar „ Evaluarea riscurilor de accidentare”

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2001
Auditor intern al Sistemelor de Management al Calitatii

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

1976 - 1981
Diploma Inginer chimist

Dezvoltarea strategica a orgaizatiilor, managementul calitatii,
resurselor umane, securitatii, informatiei, sisteme integrate de
menegemnt.
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Perfectionare postuniversitara recunoscuta la nivel national

Componentele sistemului de munca, riscurile asociate acestor
componente, calculul nivelului de risc pe baza probabilitatii producerii
si a gravitatii consecintei asupra organismului.
Universitatea Petrosani
Perfectionare postuniversitara recunoscuta national

Cerintele standardului ISO 9000, manualul calitatii, proceduri ,
implementare, certificare sisteme de managemnt al calitatii.
TÜV Thüringen
Certificatul Tüv Thüringen de Auditor Intern al Sistemelor de
Management al Calitatii este recunoscut la nivel internationaL

Tehnologia compusilor macromoleculari.
Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Inginerie Chimica
Calificare recunoscuta national

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
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engleza, franceza
Înţelegere

Vorbire
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Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

engleza
franceza

f.bine
f.bine

Citire
f.bine
f.bine

Participare
la
conversaţie
bine
bine

Discurs
oral

Exprimare
scrisă

bine
bine

bine
bine

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.
POS DRU 2007-2013 implementare de proiecte de formare
profesionala in parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga,
Universitatea Craiova si Universitatea Ovidius Constanta
POCU 2014-2020 implementarea proiectului de finantare a
romanilor din Diaspora care doresc intoarcerea acasa si inceperea
unei afaceri in Romania, in parteneriat cu ENFAP Marche Italia,
CAESAR si PNC Romania..
Normale

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi
aptitudini

Permis de conducere
Informaţii
suplimentare

Foarte Bune:Microsoft Office-Word, Excel, PowerPoint, internet, mail,
Normale
Leader ship si Team Building : pe parcursul a 27 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.
M-am implicat activ in campanii ale organizatiilor civice si politice.
categoria B din anul 1991
Membru al PNL din anul 2014.
Leaderul Consilierilor Municipali Constanta PNL din anul 20162020.
Prim-vicepresedinte OFL Municipiu Constanta din 2019 pana in
prezent.
Presedinte al Comisiei nr 5 al Consiliului Local Municipal Constanta
din anul 2016 pana in prezent.

B. INFORMAŢII
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PRIVIND
PRINCIPALELE
ACTIVITĂŢI
REALIZATE ÎN
CADRUL Activitatii
Organizatiilor
Patronale
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1.
2.
3.

Presedinte al Asociatiei” Corpul Expertilor in securitate si
sanatate ocupationala din Romania” CESSOR din anul 2014.
Presedintele Patronatului Intreprinderilor Mici si Mijlocii din
consultanta si training Constanta incepand cu anul 2012.
Vicepresedinte Uniunea Nationala a Patronatelor din RomaniaUNPR 2015 -2020.
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