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Informaţii personale  

Nume / Prenume NEAG ADRIAN SABIN  

Telefon(oane) 0740885674  
 

 

Fax(uri) 0268212537 

E-mail(uri) adrianneag@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 20 iunie 1967, Hunedoara, jud. Hunedoara 

Sex masculin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domeniul ocupaţional MANAGER GENERAL 

Experienţa profesională  

Perioada 09.2005 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director general societate construcții  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

       Coordonare activitate societate, responsabilitati date de 
organizare echipe de lucru, organizare santiere, organizare puncte 
de lucru, perfectionarea continua a muncitorilor din firma, mai ales 
cu privire la tehnologii noi in constructii, identificare de clienti noi si 
angajarea de lucrari in permanenta. 
       Volumul lucrarilor realizate in 3 ani de zile este de aproximativ 4 
milioane euro.  
Lucrari executate sub directa mea indrumare:  

 Reparatii capitale camin cultural Gura Vaii-com.Recea, 
Calbor-com.Beclean, com.Mandra, Mateias-com.Racos, Oltet 
si Rucar-com.Vistea,  

 Executie dispensar medical com.Beclean,  

 Executie sediu primarie com.Harseni,  

 Executie pensiunea agroturistica sat Dejani, toate in 
jud.Brasov,  

 Constructie bloc P+4 Cluj Napoca,  

 Lucrari pereti gips carton, placari polistiren, placare piatra 
fatada, structura metalica fatada la complex Iuliuss Mall Cluj 
Napoca, 

 Reabilitari drumuri judetene jud. Brasov,  

 Reparatii si asfaltare drumuri vicinale comuna Mandra-
jud.Brasov,  

 Reabilitare DJ Dragus-Sambata de Jos, Dragus-
Oltet,jud.Braşov  

 Executie remiza de pompieri com.Comana de Jos-
jud.Brasov,  

 Extindere scoala generala com.Sinca Noua,  

 Blocuri ANL Fagaras - etapa III,  

 Centru Rezidential pentru Persoane Vastnice Fagaras 

 Blocuri ANL Sibiu – cartier Moldova 

 Camin cultural Sebes, comuna Hârseni 

 Pod peste paraul Breaza, comuna Lisa, jud.Brasov 

  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

 

 

 

 

Constructii civile si industriale 



Perioada 10.2009 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat MANAGER DE PROIECT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

     Intocmire de documentatie pentru proiecte finantate din fonduri 
structurale postaderare - Programul Operational Regional, POS 
CCE, FEADR , POP. Sarcini  achizitii publice 
     Asistenta si monitorizare derulare proiecte aprobate. 
     Elaborator studiu de fezabilitate – Achizitie autobuze electrice – 
Conurbația Urbana Deva-Hunedoara – beneficiar Consiliul Judetean 
Hunedoara 
     Elaborator studiu de fezabilitate – Achizitie autobuze electrice – 
Conurbația Urbana Petrila-Petrosani-Uricani – beneficiar Consiliul 
Judetean Hunedoara 
      Elaborator studiu de fezabilitate – Achizitie autobuze electrice –– 
beneficiar Primaria Municipiului Hunedoara 
      Manager de proiect pentru proiectele elaborate 
      Manager Fundatia Culturala Negru Vodă 2014-2016 – proiecte 
POP Festivalul Păstrăvului Făgărășean si Promovarea Pastravarilor 
Fagaraseni 2015 POP 2007-2013 
      Manager de proiect Comuna Lisa – Festivalul Pastravului 
Fagarasean Lisa 2019 –POPAM 2014-2020 
     Manager de proiect SC DUPLEX SA si SC MONIDA SRL – 
Unitate procesare peste, Amenajare balta pescuit sportiv. Realizare 
amenajare piscicola si Bucatarie si restaurant cu specific pescaresc 
– POPAM 2014-2020 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Fundatia Culturala Negru Vodă, Asociaţia pentru Promovarea şi 
Dezvoltarea Ţării Făgăraşului 
si SC CRISLIGHT SRL – din 2013 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanţă si promovare 

 
 
 
 
 
Perioada 

 
 
 
 
 
06.1993 – 10.2009  

Funcţia sau postul ocupat Consultant proiecte 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

     Intocmire documentatie tehnica pentru dosarul de finantare, 
partile componente din planul de afaceri care se refera la detaliile 
tehnice, flux de productie, capacitati de productie, devize si mod de 
implementare a proiectului. 
     Intocmire de documentatie pentru proiecte finantate din fonduri 
preaderare - Phare , Sapard, Ricop, fonduri structurale postaderare 
- Programul Operational Regional, POS CCE, FEADR, POP. 
     Asistenta si monitorizare derulare proiecte aprobate. 
Identificare de cereri de oferta si invitatii de participare lansate pe 
www.e-licitatie.ro de catre autoritatile publice din Romania, 
intocmirea dosarelor de participare la licitatii, reprezentarea 
clientului in fata comisiei de evaluare, negocierea clauzelor 
contractuale, urmarirea desfasurarii contractelor, asistenta de 
specialitate in intocmirea situatiilor de lucrari pentru decontare si 
atasamentele aferente lucrarilor decontate. 
     Intocmire documentatii credite bancare - linii de credit, credite de 
investitii, credite de nevoi temporare, plafon de scrisori de garantie 
bancara - pentru diferiti clienti persoane fizice si juridice. 

Program PNDR masura 313 
1.Cabana turistica Privighetoarea Lisa - SC SIVACOM SRL Lisa 
2.Cabana turistica Ursuletul Lisa - SC ROATA SRL 
3.Cabana turistica Veverita Lisa - SC MONIDA SRL 
4.Cabana turistica Cerbul carpatin Lisa - SC NATURCON SRL 
5.Construire si dotare pensiune turistica Lisa - SC BRADUS 
INVEST SRL 
6.Construire pensiune turistica Lisa - SC LISA INVESTMENT 
SRL 
7.Drumul culinar al cepei rosii din Tara Fagarasului – Asociatia 
pentru Promovarea si Dezvoltarea Tarii Fagarasului 
Program POR masura 431 
1.Creşterea Rentabilitatii Societatii Comerciale EURO NOVA 
prin introducerea de servicii noi- service auto 
Program FIDEL - fonduri Phare 1998-1999 
1.Centru de Servicii in Agricultura Fagaras, 
2.Centru de valorificare a florei spontane si horticole Fagaras,  
3.Centru de Cicloturism Fagaras,  
4.Statie pilot pentru uscarea cerealelor cu uscatoare mobile 
Tulcea,  
5.Centru de initializare a traseelor turistice individuale in Delta 
Dunarii, 
Program dezvoltare si inovare tehnologica TTQM 2000 
1.TTQM RO 9602-02-02-L-021 – Transfer de tehnologie pentru 
obtinerea uleiulor volatile Victoria – jud. Brasov – Unterweger 
GmbH Austria, 
PROGRAM SAPARD 2000 
RO 9807.01.03.05.0494 Program Special Pregatitor PreSapard 
– Complex Agroturistic Roata Brasov,  
PROGRAM finantat de ADR Centru  
RO 9807.01 –Statiune regionala- pilot de instruire,acomodare si 
productie a materialului semincer pentru cultura cartof Fagaras 



Numele şi adresa 
angajatorului 

SC ALIPOT SRL Făgăraş, Aleea Livezii, 4, Făgăraş, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanţă şi promovare 

 
 
 
Perioada 

 
 
 
2010-PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat Administrator special 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

       Intocmire documentatie procedura insolventa si reorganizare 
       Planificare şi coordonare activitate curenta prin control bugetar, 
evidenţa financiar – contabilă, coordonare departament juridic 
       Administrare operativă a societatilor in perioada de reorganizare 
       Reprezentare debitori in instanta, formulare actiuni in favoarea 
debitorilor, intocmire documente raportări trimestriale, concepere, 
intocmire si derulare planuri de reorganizare. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

     SC EBOLA SRL, SC CO&M SRL, SC KASIM EMAKA SRL 
Brasov, SC DUPLEX SA Fagaras. In prezent administrator special 
SC SIVACOM TRADING SRL Fagaras si SC ROATA SRL Fagaras 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

      Administrare in procedura de insolventa 
      

 
 
Perioada 

 
 
2005 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Consultant evaluator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Evaluare oferte pentru achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări 
Consultanţă acordată pentru accesarea de fonduri pre şi post-
aderare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Primăriile  Comunelor  Mândra, Beclean, Bunești, jud. Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanţă şi evaluare 

 
 
Perioada 

 
 
1997  

Funcţia sau postul ocupat Consultant  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Elaborare documentaţie pentru declararea zonei Făgăraş ca Zona 
defavorizată 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Primăria Făgăraş, Republicii 3, jud.Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanţă 



 
 
 
 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 1986 - 1991  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma licenţă 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Studii superioare 
- matematică 
- mecanică 
- studiul metalelor 
- mecanica fluidelor 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Mecanică Timişoara, Universitatea Tehnică Timişoara 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 1981 – 1985  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Studii medii 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul de matematică – fizică Hunedoara, jud. Hunedoara 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare 
la 

conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

Limba engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 
independ
ent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator elementar 

Limba franceză  
A2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 
independ
ent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator elementar 

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



  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

     Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, 

când am participat la activităţile presupuse de proiectele practice și de 
cercetare derulate în cadrul facultăţii. 
   Integrare in mediul multicultural din zona în care trăiesc – români 
+ unguri + saşi. 
   Abilităţi de comunicare şi mediere a opiniilor divergente în echipă. 
   Abilităţi de comunicare şi interconectare cu cei cu care comunic. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

     Aptitudinea de a conduce si de a coordona activitatea altor 
persoane dobândită în funcţiile de  conducere ocupate în perioada 
1993 si pâna în prezent.  
     Aptitudini de planificare dobândite în funcţiile de conducere avute 
din 1993 si pâna în prezent. 
     Aptitudini legate de gestionarea resurselor si conducerea 
proceselor aferente departamentului tehnic şi economic ,dobândite 
în funţiile de conducere avute. 

       Experienţă bună a managementului de proiect și al echipei. 
       În prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din 35  
oameni  
     Am experienţă în logistică ca urmare a formării profesionale 
dobândite la locul de muncă. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

   Construire elemente dulgherie si tamplarie lemn, instalatii termice si 
electrice  

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

  O bună stapanire a calculatorului – laptop personal cu conexiune 
Internet  - si a softurilor : 
- WinDoc Deviz – soft specializat pentru intocmirea de devize şi 

situaţii de lucrări în construcţii – montaj şi agricultură. 
- WinMentor – soft specializat în evidentă financiar-contabilă, 

elaborare strategii financiare şi contabile 
- Legis – soft specializat juridic 
- Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint 
- Adobe Acrobat Proffesional  
- Adobe Premiere, Photoshop 
- Internet Explorer, Mozilla Firefox 
- Microsoft Project 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Producţie media TV pe calculator,  
Propriul studio de productie TV cu 2 echipamente + unul fix si unul 
mobil + auto  
Redactor economic la postul de radio STAR FM Fagaras si 
Televiziunea Fagaras – afiliata ANTENA 1 perioada 1998-2002 
172 articole economice publicate, 156 emisiuni economice radio si 
141 emisiuni economice TV , ambele in direct.  
Realizare emisiuni talk-show campanii electorale – alegeri locale 
1998 Fagaras., alegeri locale 2000,2004,2008 alegeri parlamentare 
2000,2004,2008,2012 



  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Hobby : turism, gastronomie, productie media TV, enduro-ATV 
 

Permis(e) de conducere Categoria B.  
Posed auto + disponibilitate maximă de deplasare în judeţ şi ţară 
 

Informaţii suplimentare Referinţe :  
 
Marian Brescan – asociat coordonator TOP EXPERT SPRL Brasov 
Dan Vasile – manager SC ROATA SRL Făgăraş 
Ovidiu Stîngu – administrator SC KEM EDIL SRL Făgăraş 
Cosmin Leancu – ex-primar comuna Beclean, jud. Brasov 
Daniela Graură – manager CASA TERRA 
Radu Mitric – manager Birotex 
Claudiu Ilie – practician in insolventa Brasov 
Viorica Munteanu – asociat coordonator INFODIP SPRL Brasov, 
vicepresedinte Uniunea Națională a Practicienilor în Insolventa din 
România 
 
 

Specializări    Manager de proiect 
   Contabil 
   Formator 
   Competențe antreprenoriale 
    

  

 

FAGARAS 

14.04.2020         Semnatura 

 


