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Informaţii personale

Nume / Prenume Burlacu Adina Alina
Adresă(e) Str . Petru Schiopul  no. 12  bl. F4  sc. B et.1 ap.6 cod:707027

Telefon(oane) Mobile: 0755 56 77 17
E-mail burlacu.adinalina@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 23.10.1979

Sex feminin

Experienţa profesională

Perioada Martie 2004 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Administrator
Activităţi şi responsabilităţi 

principale
Administration al  SC LANDETA SRL

Asigurarea atingerii obiectivelor  SC LANDETA SRL 
Numele şi adresa angajatorului SC LANDETA SRL 

Perioada Octombrie  2006 – Octimbrie  2007
Funcţia sau postul ocupat Asistent Manager
Activităţi şi responsabilităţi 

principale
Asigurarea activitatilor de secretariat si a relatiilor cu publicul.

Numele şi adresa angajatorului SC NUMBER ONE INVEST SRL 

Educaţie şi formare
Perioada 2009 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand   Norma intreaga
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite

Management si Marketing in Agricultura

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  „Ion Ionescu de la Brad” Iasi
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Perioada 1999- 2004 
Calificarea / diploma obţinută Diploma licenta

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite

Inginerie economica in agricultura

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  „Ion Ionescu de la Brad” Iasi

Perioada 1994-1998 
Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite

Matematica, informatica

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Grup scolar CFR.  IASI

Perioada 17/11/2010 - 29/11/2010 
Calificarea / diploma obţinută Certificat manager proiect

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite

1. Analiza organizational necesara identificarii ideii de proiect

2. Resursele financiare si operationale pentru managementul proiectului; 

3. Efectuarea procedurilor de achizitii in proiect;

4. Managementul riscurilor; 

5. Managementul resurselor umane;
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

S.C. EURO DIDACTICA S.R.L.

Perioada 02/12/2010 - 13/12/2010 
Calificarea / diploma obţinută Certificat Formator

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite

1. Pregatirea formarii;

2. Realizarea activitatilor de formare; 

3. Evaluarea participantilor la formare; 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Parohia “Stefan cel Mare si Sfant” Iasi

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Citire Participare la 
conversaţie

Engleza C2 C2 C2 C2 C2

Rusa B2 C1 B1 B1 B2

Franceza C2 C2 C2 C2 C2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale Participarea ca voluntar in activitatile Asociatiei AlmaTera Iasi

Aptitudini de comunicare 

`

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Spirit de echipa
Abilitatea de a stabili indicatori si de monitorizare a acestora in vederea atingerii intelor 
propuse

Experienta in manangementul proiectului si a resurselor umane

Competente de leadership

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienta in project management

Spirit organizatoric

Organizarea de sesiuni de instruire si seminarii

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului

Microsoft Office , Adobe Photoshop, Internet Explorer

Permis(e) de conducere Da, din Noiembrie, 2000, Categoria B
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