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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume  SABOU ADRIANA 
  

Adresa  Zalău, Strada General Dragalina/D9 /  

Naţionalitate(-tăţi) / Stare civilă Română / Căsătorită, doi copii 

Data naşterii 23.11.1972 
  

Experienţa profesională 
 

 

 

Perioada Iulie 2022  - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Subprefect 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Activităti si responsabilități conform legislației în vigoare 

Numele şi adresa angajatorului Institutia Prefectului Judetul Sălaj, Zalău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 

  

Perioada 2019 - 2022 

Funcţia sau postul ocupat Consilier - Cancelaria prefectului 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Activităti si responsabilități conform legislației în vigoare 

Numele şi adresa angajatorului Institutia Prefectului Judetul Sălaj, Zalău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 

 
Perioada 

 
2009-2019 

Funcţia sau postul ocupat Consilier 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităti si responsabilitati conform legislatiei în vigoare 

Numele şi adresa angajatorului Institutia Prefectului Judetul Sălaj, Zalău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica 

 
Perioada 

 
2007 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Consilier  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator compartiment financiar contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului Institutia Prefectului Judetul Sălaj, Zalău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publică 
  

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat Auditor   

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităti si responsabilitati conform legislatiri în vigoare 

Numele şi adresa angajatorului Institutia Prefectului Judetul Sălaj, Zalău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 
  

 

Perioada   1991-1997 

Funcţia sau postul ocupat  Sportiv  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Sectia VOLEI 

Numele şi adresa angajatorului  Clubul Sportiv Armatura Zalau - S.C. IAIFO SA ZALAU-  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activităti sportive 
  

 

Educaţie şi formare 
 2016  

 

 

 

Perioada 2016  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  
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Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Control Intern Managerial, Functie a Managementului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare  

 Agentia Natională a Functionarilor Publici  

  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Manager resurse umane  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse  

  
 

Perioada 2005 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de master  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Administrația publică în contextul legislației actuale  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Vest VASILE GOLDIȘ din Arad  

  
 

Perioada 1992 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Management financiar contabil și administrativ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea ecologică București 

  
 

Perioada 1987 - 1991 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Grup școlar industrial construcții de mașini Zalău 

  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  A2 elementar A2 elementar  A2 elementar A2 elementar A2 elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Discreție, loialitate, comunicare, empatie, simţ al umorului, spirit de echipă, participant activităţi de voluntariat  
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă organizatorică şi de planificare dobândită în urma profesiei şi a organizării de evenimente 
  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Certificat ECDL Start, modulele 2, 3, 7, 4 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Curs – Sistem de management al calității  
Curs – Metodologia de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție la nivelul APL 

  

Permis(e) de conducere B 
  

Informaţii suplimentare Referinţe/Recomandări pot fi furnizate la cerere 
  

 
 

ADRIANA SABOU, 


