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Informaţii personale  

Nume / Prenume Man Adriana 

Adresă(e) Strada Avram Iancu, 486A ap 13, Floresti, Cluj 

Telefon 0742-507174   

E-mail(uri) adrianacofari@yahoo.fr 

Data naşterii 24.09.1981 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada octombrie 2011-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Cluj Napoca 
  

Perioada iunie 2011, Februarie-Aprilie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea modulelor de teorie de antreprenoriat social din cadrul proiectului POSDRU „O intervenţie 
integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”, ID proiect 53513 

Numele şi adresa angajatorului SC Technical Training SRL Bucureşti 
  

Perioada februarie 2008-septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Cluj Napoca 
  

Perioada 2007-2011 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat (asistent universitar)  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bogdan Vodă Cluj Napoca 
  

Perioada februarie 2007- februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare economist în marketing 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilităţi administrative, coordonare financiară şi de proiect 

Numele şi adresa angajatorului SC Kleffmann & Partner SRL, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare de piaţă în agricultură 

  

Perioada octombrie 2005-mai 2006 

Funcţia sau postul ocupat Consultat financiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Scriere şi implementare proiecte SAPARD 

Numele şi adresa angajatorului SC Media Invest SRL, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanţă financiară şi de afaceri 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada octombrie 2006- septembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie, specializarea Management şi marketing în agricultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing agroalimentar, drept comercial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Cluj Napoca 

  

Perioada februarie 2009-iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu ERASMUS 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ghent, Ghent, Belgia 

  

Perioada octombrie 2005- februarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master of Science în Agribusiness (linia engleză) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing agroalimentar, Management, Econometrie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Cluj Napoca 

  

Perioada octombrie 2000- iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer în inginerie economică, profil Management, dezvoltare şi amenajare rurală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Finanţele întreprinderii, Management general şi agricol, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Cluj Napoca 

  

Perioada 10 aprilie 2012- 19 mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Ghid Naţional de Turism (Turoperator) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala de Turism Eximtur Cluj Napoca 

  

Perioada 21 octombrie 2011- 19 mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Agent de Turism – Ghid 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala de Turism Eximtur Cluj Napoca 

  

Perioada 27 iulie 2011- 01 iulie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Conceperea, dezvoltarea şi utilizarea unui curs online 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Universitară a Francofoniei şi USAMV Iaşi 

  

Perioada 20-21 octombrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul Sales and sale techniques easy to use 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Cluj Napoca 

  

Perioada noiembrie 2009 - ianuarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs iniţiere formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa de cultură a sindicatelor Târgu Mureş 

  

Perioada sept-oct 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursurile Business Management II şi Production Economics II 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fachhochschule Weichenstephan, Triesdorf, Germania 

  

Perioada februarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul intensiv Les defis des produits de terroir en Europe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISARA Lyon, Franţa 

  

Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma obţinută Modulul pentru pregătirea personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Cluj Napoca 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

Franceză  
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

Maghiară  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

Germană  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Olandeză  A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de a munci în medii multiculturale dobândită din activitatea: 
- în cadrul unui proiect de cercetare internaţional aflat în derulare în universitate,  
- în multinaţionala Kleffmann & Partner SRL şi  
- cea derulată în stagiul efectuat in Belgia în perioada studiilor doctorale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în administrarea financiară a proiectelor dobândită la Kleffmann & Partner SRL 
Capacitate de respectare a termenelor limită a proiectelor dobândită la USAMV Cluj, Kleffmann & 
Partner SRL  şi Media Invest SRL 
Capacitate de coordonare a unei echipe – am coordonat peste 30 de operatori de teren răspândiţi pe 
tot teritoriul României în cadrul proiectelor de cercetare de la Kleffmann & Partner SRL. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Utilizare Platforma Moodle pentru realizarea de cursuri online 

  

Informaţii suplimentare  

 Membru în proiectul de cercetare Renforcement du français et de la recherche en français pour les 
étudiants non-spécialistes dans un climat multiculturel et francophone derulat pe perioada 
01.01.2012-31.12.2013, finanţat de AUF şi universităţile partenere, valoarea totală a finanţării: 52356 
euro 

 Membru al Asociaţiei Amicii Rozelor din România din 2010 

 


