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    CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  HALMAGHI ADRIANA 

Adresă  PIATA  SCHILLER NR.1 , 2400 , SIBIU , ROMÂNIA 

Telefon  +40 720 535 776 

E-mail  adriahalmaghi@yahoo.ca 

Naţionalitate  Română 

 

Data naşterii  21 FEBRUARIE 1961 

                               Carte de identitate           seria SB 648667 eliberat  la 27.02.2014 Sibiu 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

• Perioada  01.11.2016 – prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. APĂ CANAL S.A Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Servicii 

• Funcţia sau postul ocupat  Director Economic  

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

  

 

• Perioada  2012 –  31.10. 2016  

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. APĂ CANAL S.A Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Servicii 

• Funcţia sau postul ocupat  Sef birou economic  Unitatea de Implementare Proiecte Europene   

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonarea activităţii financiare a Proiectelor Europene 

• Perioada  2003 - 2012 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. APĂ CANAL S.A Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Servicii 

• Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer Financiar  Unitatea de Implementare Proiecte Europene   

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonarea activităţii financiare, raportări financiare, pregătirea aplicaţiilor de 

 plată , intocmire caiete sarcini, participare in comitete de evaluare,  

urmărirea implementarii proiectului,Intocmirea cererilor de fonduri, a fluxurilor de numerar. 

• Perioada  2001-2003 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. Metalcar S.A. Sibiu ( fosta Metalurgica S.A.) 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 producţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Şef serviciu Vânzări Marketing 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonarea activităţii marketing - vânzări 
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• Perioada 

  

 

 

 

1992-2001 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. Metalcar S.A. Sibiu ( fosta Metalurgica S.A.) 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 producţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Economist – Marketing Export Import 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Operaţiuni de export , import 

   

• Perioada  1991-1992 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. Metalcar S.A. Sibiu ( fosta Metalurgica) 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 producţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Şef birou financiar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonarea activităţii financiare 

   

• Perioada  1985-1991 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. Metalurgica S.A. Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 producţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Economist Birou preţuri 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Intocmirea calculaţiilor de preţ 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 

  

• Perioada  2016 

• Numele şi adresa angajatorului  ABC Point Consulting 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

  

• Funcţia sau postul ocupat   

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Controlor financiar 

 Numele calificării primite                certificat de absolvire seria N 00064503  

 

• Perioada   2015 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 ABC Point Consulting SRL  

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Evaluator Proiecte 

• Numele calificării primite        Certificat de absolvire 00356894 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

• Perioada  

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

• Numele calificării primite 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

 

  

 

2014 

 

S.C. COREX  C.B. SRL 

 

Audit şi managementul riscurilor 
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• Perioada  

  

2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Implementarea sistemului de control managerial 

• Numele calificării primite        Certificat de participare 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada  

  

2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 ATCTrading 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Aplicarea corectiilor financiare pentru proiecte cu finanțare europeană 

• Numele calificării primite        Certificat de participare  

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada   2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 International Water Association and Romanian Water Association 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Workshop -Finanţarea utilitaţilor de apă si a infrastructurii 

• Numele calificării primite        Certificat de participare  

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada   2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 ATC IT Solutions SRL 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Controlor financiar 

• Numele calificării primite        Certificat de absolvire 00320720 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada   2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Eptisa 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Tehnici de Suport pentru Unitatea de Implementare a Proiectului 

• Numele calificării primite        Diploma 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada    2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 KSC Training 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Reglementari fiscale aplicabile in 2010 

• Numele calificării primite        Certificat KSC 10-336 
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Perioada  

 

 

 

 

 

2008 - 2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea Lucian Blaga Sibiu – Facultatea de Inginerie Herman Oberth 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Master in domeniul Inginerie si Management , program „Managementul proiectelor Europene”  

• Numele calificării primite  Manager de Proiect – diploma seria A nr. 0055693  

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

  

• Perioada  

  

2009 

              Numele şi tipul instituţiei  de               Black&Veatch International si  NAMA Consulting Engineers 

                                         învăţământ 

                     Principalele subiecte  şi               Curs perfectionare  FIDIC  

                                 calificări însuşite 

                    Numele calificării primite               Diploma 

                  Nivelul în cadrul clasificării  

                  naţionale (dacă este cazul) 

 

• Perioada   2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Rentrop&Straton 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Seminar National dr Fiscalitate editia XI 

• Numele calificării primite  Certificat de participare  

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada   2006 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 DBB Akademie Koln 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Prevenirea şi lupta împotriva corupţiei  

• Numele calificării primite  Certificat de participare  S045/06 

  

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada   1998 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 FIATEST Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Engleză în afaceri 

• Numele calificării primite  Absolvent 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

 Diplomă de absolvire 5071/16.07.1998 

 

• Perioada  

  

1998 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Camera de Comerţ şi Industrie 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Managementul operaţiunilor vamale 

• Numele calificării primite  Absolvent 
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• Perioada   1994 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 PERCOMEX S.A. BUCUREŞTI 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Probleme actuale ale relaţiilor economice internaţionale 

• Numele calificării primite  Absolvent cu certificat 1360 din 03.06.1994 

• Perioada   1993 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 PERCOMEX S.A. BUCUREŞTI 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Valorificarea avantajelor comerciale ce decurg din aplicarea acordului de asociere a  

României la comunitţile europene şi a acordului de zonă între România şi ţările A.E.L. 

• Numele calificării primite  Absolvent cu certificat 14.05.1993 

 Numele calificării primite  Economist , specializarea economia industriei, construcţiilor şi transporturilor 

   Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

 Diplomă  

 

• Perioada   1981-1985 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea „ Babeş Bolyai ” – Cluj Napoca , Facultatea de Ştiinţe Economice 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 economist 

• Numele calificării primite  Economist , specializarea economia industriei, construcţiilor şi transporturilor 

 Numele calificării primite  Diploma 

   Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

• Perioada 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 1976 – 1980 

Liceul de matematică – fizică Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

  

 Numele calificării primite  Diplomă bacalaureat 

   Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

LIMBA MATERNĂ 

 

 ROMÂNĂ 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

  ENGLEZĂ 

• Abilitatea de a citi  Foarte bine 

• Abilitatea de a scrie  Foarte bine 

• Abilitatea de a vorbi  Foarte bine 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, disponibilitate  

pentru implicare în activităţi socio – culturale 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

 Abilităţi de leadership, capacitate de sinteză şi analiză, aptitudini de coordonare,spirit 

organizatoric, monitorizarea lucrului în echipă, capacitate de evaluare abilităti profesionale 

 ale colaboratorilor, capacitate de analiză sarcini şi responsabilităţi, punctualitate, capacitatea 

 de a lua decizii si de a respecta termenele limită 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

    UTILIZARE  CACULATOR 

 APLICAŢII EXCEL, POWER POINT, WORD, OUTLOOK  DIN CADRUL MS OFFICE   

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 

 

 MUZICĂ – ABSOLVENTĂ A LICEULUI DE MUZICA SIBIU SPECIALITATEA VIOARA, PIAN, CHITARA 

 

PERMIS DE CONDUCERE 
 

 

 Permis conducere categoria B 

 

 


