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Informaţii personale  

Nume / Prenume Măgdici Emanuel 

Adresă(e) Str. Grădinari nr. 20, bl F6, sc B, ap. 2, Iaşi 

Telefon(oane) 0748533707   

E-mail(uri) emanuel.magdici@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 14 decembrie 1983 

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

Perioada Ianuarie 2010 – Octombrie 2012. 

Functia sau postul ocupat Reprezentant vânzări. Persoană desemnată. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducerea permanentă şi efectivă a activităţii de transport 
rutier.Realizarea şi menţinerea unei relaţii permanente de comunicare 
cu actualii clienţi în vederea optimizării colaborării existente cu 
partenerii noştri. Abordarea de noi clienţi pentru extinderea portofoliului. 
Realizarea unor analize permanente asupra evoluţiei pieţei 
transporturilor. 

Numele şi adresa angajatorului SC ACTIV TRANS LOGISTIC SRL, Str. Grădinari nr 20, Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi conexe transportului rutier (intermedieri transporturi auto). 

Perioada Aprilie 2007- Septembrie 2009. 

Funcţia sau postul ocupat Dispecer trafic rutier. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitatea principală constă în realizarea de intermedieri auto pentru 
transport de mărfuri generale.Un aspect important îl constituie 
menţinerea unui contact permanent cu actualii clienţi, precum şi 
abordarea de noi clienţi pentru extinderea portofoliului.    

Numele şi adresa angajatorului SC EUROTRANSPORT SA, (Grupul de Firme Conex) Str. Calea 
Chişinăului, nr.32, Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Intermedieri auto şi CFR. 

Perioada Iunie 2006- Aprilie 2007. 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator exploatare auto. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea şi capacitarea unei flote de 21 autocamioane. 
Gestionarea resursei umane din cadrul societăţii. 
Persoană desemnată pentru Autoritatea Rutieră Română. 
Gestionarea şi întreţinerea relaţiilor cu clienţii.  

Numele şi adresa angajatorului SC TRANS-CONEX SRL (Grupul de Firme Conex), Str. Aurel Vlaicu 
nr.77, Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transport rutier de mărfuri generale. 
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Perioada Septembrie 2004- Iunie 2006. 

Funcţia sau postul ocupat Supervizor depozit produse finite. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Supravegherea activităţii de manipulare şi încărcare a produselor finite 
în vederea transportului către clienţi. 
Verificarea stocurilor reperelor existente în depozit. 
Realizarea de delegaţii periodice cu scopul de a verifica calitatea mărfii 
în momentul ajungerii acesteia la clienţi, pentru a depista eventuale 
deteriorări cauzate în timpul transportului. 

Numele şi adresa angajatorului SC TESS CONEX  SA (Grupul de Firme Conex), loc. Miroslava, Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de producţie şi desfacere de piese auto. 

Perioada Aprilie 2004- Septembrie 2004. 

Funcţia sau postul ocupat     Gestionar. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Menţinerea unei activităţi de gestiune în cadrul depozitului de Produse 
Finite. 

Numele şi adresa angajatorului SC TESS CONEX SA (Grupul de Firme Conex), loc. Miroslava, Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de producţie şi desfacere de piese auto. 

  

 

Educaţie şi formare 

 

Perioda Octombrie 2012 – Prezent. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Metode moderne de cercetare, Managementul carierei, Tehnologii de 
creştere şi exploatare a peştelui, Controlul şi expertiza calitaţii cărnii de 
peşte/ Student-Doctorand 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de 
la Brad" din Iaşi, Facultatea de Zootehnie/ Specializarea „Tehnică 
piscicolă”. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ postuniversitar/formă: cursuri de zi. 

Perioda Octombrie 2010 – Iunie 2012. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Acvacultură şi dezvoltare durabilă, Exploataţii piscicole superintensive, 
Biologia producţiilor acvatice, Calitatea mediului şi producţia piscicolă, 
Controlul şi expertiza calităţii peştelui, Merceologia produselor 
alimentare acvatice/ / Inginer specialist în piscicultură. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de 
la Brad" din Iaşi, Facultatea de Zootehnie/ Specializarea 
„Managementul exploataţiilor acvatice”. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ postuniversitar/formă: cursuri de zi. 

Perioda                          Iulie 2011 – Septembrie 2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Acte normative în domeniul transporturilor rutiere/Certificat de 
competenţă profesională pentru transportul rutier naţional şi 
internaţional de marfă. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional Bucureşti – 
Autoritatea Rutieră Română Iaşi. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Acreditare în activitatea de transport rutier naţional şi internaţional. 



Perioada Octombrie 2004- Iulie 2008. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Zoologie, Citologie, Histologie, Evoluţionism, Management Ecologic/ 
Biolog. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Biologie/ 
specializarea „Ecologie şi protecţia mediului”. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ superior/formă: cursuri de zi. 

Perioada  Octombrie 2002 –  Aprilie 2004. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Filozofie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Teologic Romano Catolic „Sf. Iosif”, Iaşi. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ superior/formă: cursuri de zi. 

Perioada Septembrie 1998 – Iunie 2002. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Absolvent liceu. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Seminarul Liceal Teologic Romano- Catolic „Sf. Iosif”, Bacău. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii liceale. 

 
 
 
 
 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
efementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
efementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: în timpul liceului şi al facultăţii am participat la mai 
multe proiecte care implicau munca de echipă. 
De asemenea  întreaga activitate desfăşurată de mine în cadrul tuturor 
firmelor în care am activat, a presupus şi presupune un contact 
permanent cu cei din jur atât în ceea ce priveşte relaţiile cu 
subordonaţii (am avut în subordine 24 angajaţi) cât şi cele cu superiorii 
mei.   



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Ca şi coordonator exploatare auto, am reuşit printr-o optimizare a 
timpilor de condus a şoferilor, o creştere a mediei de kilometri efectuaţi 
lunar cu ¼ faţă de cei efectuaţi anterior. 
De asemenea ca şi dispecer trafic rutier, prin găsirea de noi clienţi şi o 
bună gestionare a celor deja existenţi am reuşit să triplez numărul de 
intermedieri realizate într-o lună şi implicit creşterea profitului realizat 
de firmă din această activitate.  

Ca reprezentant vânzări, printr-o bună abordare şi satisfacere a 
clienţilor, precum şi prin dezvoltarea portofoliului existent, am reuşit ca 
ultima firmă la care am fost angajat, să obţină locul I în Top Afaceri 
Romania 2010 şi în Top Profit Romania 2010 pentru judeţul Vaslui, 
conform site-ului www.listafirme.ro. 
Ca şi doctorand, am publicat, în calitate de prim autor, trei lucrări de 
cercetare ştiiţifică premiate, în cadrul unor simpozioane naționale și 
internaţionale. 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe în utilizarea programelor Microsoft Project, Word, 
PowerPoint, Excel, Internet şi e-mail.  

Alte competenţe şi aptitudini Promptitudine şi spirit de iniţiativă; 
Bune abilităţi de comunicare; 
Spirit organizatoric dezvoltat; 
Putere de muncă în condiţii de stres şi program prelungit; 

Pasiune pentru acvacultură/ihtiologie şi acvaristică; 
Cunoaşterea metodologiilor aplicate în cercetarea modernă 

Permis de conducere Deţin un permis de conducere român, categoria B. 

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere. 

 


