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INFORMAŢII PERSONALE Chiș Maria Simona

Bucovina, Nr 6, Cluj Napoca, 547515, Jud Mures,Romania

0742009731

Simona.chis89@gmail.com

Skype : simona.chis89

Sexul Feminin | Data naşterii 17/01/1989 | Naţionalitatea Romana

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT

STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

01.10.2014 - Prezent

Numele şi adresa
angajatorului

Activităţi şi responsabilităţi
principale

21.01.2015 -21.12.2016
Numele şi adresa

angajatorului

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Doctorand

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj Napoca, Școala Doctorală de Știinte
Agricole Ingineresti, Calea Mănăștur  Nr. 3-5, 400372.

 Aprofundarea sistematică, comprensivă a informațiilor specifice domeniului de studiu și
utilizarea metodelor de cercetare asociate cu domeniul de studiu.

 Prezentarea rapoartelor de activitate conducătorului de doctorat și comisiei de îndrumare.

 Publicarea articolelor ISI și BDI.

 Participarea la simpozioane internaționale.

Director tehnic
SC La Casa Ristorante Pizzeria Pane Dolce SRL, Str Luncii, Nr 19 ,400372, www.lacasapane.ro

 supervizarea activității personalului din cadrul secțiilor de producție
 elaborarea programelor de modernizare tehnologică;
 Coordonarea și asigurarea întregului proces de producție în vederea realizării

producției planificate, în conformitate cu obiectivele, programul și standardele de
calitate ale firmei în funcție de mărimea, specificul și organigrama firmei.

 Organizarea si  introducerea in fabricatie a produselor noi și asigurarea parametrilor
prevăzuți în documentațiile de calitate.

 Elaborarea și supunerea spre aprobare a politicile firmei în ceea ce privește producția
și mentenanța

 aprobarea instrucțiunile tehnologice pentru fiecare fază de producție, atât la
implementarea cât și la modificarea lor, și asigură adaptarea corespunzătoare a
tehnologiei la variațiile și specificul materiei prime utilizate.

28.01.2014- 20.01.2015
Manager Calitate
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01.10.2014 - prezent Studii doctorale, USAMV Cluj-Napoca

Numele şi adresa
angajatorului

Activităţi şi responsabilităţi
principale

SC La Casa Ristorante Pizzeria Pane Dolce SRL, Str Luncii, Nr 19 ,400372, www.lacasapane.ro

 Responsabil pentru implementarea Standardelor ISO 9001, 22000, 14001.
 Coordonarea echipei de Siguranta Alimentelor în cadrul implementării ISO.
 Responsabil pentru testarea și introducerea unor noi produse pe piata.
 Responsabil pentru calitatea produselor expediate din unitate conform fisei tehnice a

fiecarui produs, trasabilitatea materiilor prime si a produsului finit.
 Efectuarea analizelor pentru materiile prime precum si in timpul desfasurarii procesului

tehnologic.
 Responsabil echipa ,,Specialisti străini”’, care au rolul de a aduce rețete și produse noi in

cadrul companiei.
 Responsabil de etichetarea produselor preambalate.
 Verificarea calității produselor expediate din unitate în timpul transportului și depozitării în

magazine.
 Coordonatorul Echpei de Mediu
 Responsabil GMP, GHP, HACCP.

01/10/2012 – 23/06/2014 Master: Sisteme de Procesare și Controlul Calității Produselor Alimentare

 Universitatea de Știinte  Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca

 Ciudad Politecnica de la Innovacion,Valencia, Spania
- practica în laboratorul de ,,Alimente functionale”, în cadrul Universitătii  ,,

Politecnica de Valencia”
- tema practicii efectuate: ,,Influenta alimentatiei caprelor din rasa

,,Murciana Granadina” asupra calitățtii laptelui și a compușilor bioactivi din acesta’’.
- analize efectuate în laboratorul ,,Ciudad Politecnica de la Inovaccion” pe

lapte și brânză: vitamina C, acid ascorbic, fenoli totali, flavoniozi, vitamina A, E, ß-
caroten, activitate antioxidantă

-participarea la un concurs național în Barcelona, Spania: ,,Ecotrophelia”,
un concurs de produse inovatoare, cu tema: ,,Mermelada de huacatay con manzana” (
,,Marmelada de huacatay cu mere”)

-membrul clubului de Enofili al Universității: ,, Politecnica de Valencia”, Catedra de la
Viña y del Vino.

-participare simpozion studentesc cu tema: ,,Testarea comportamentului fainii de linte
rosie in vederea utilizarii in produsele de panificatie’’in cadrul Universitatii USAMV Cluj

2008 – 2012 Student la Facultatea de Agricultura Sectia Controlul si Expertiza Produselor
Alimentare
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COMPETENΤE PERSONALE

Universitatea de Stiinte  Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
2009 -participare la simpozionul studentesc cu tema: ,,Importanta unei bune comunicări în
viața cotidiană”

-membră FAS (Federatia Asociatiilor Studentesti) USAMV
-sefa de an
-bursa de studiu

2010 - participare simpozion studentesc cu tema: ”2D-GE of different theat-
treated bovine milk poteins”

-reprezentanta anului in FAS.
-efectuarea training-ului „Leadership” din cadrul proiectului studentesc :

„Studentii-viitorul societatii” organizat de FAS-USAMV
-participare la  training-ul de „Managementul proiectelor” organizat de

Consortiul Organizatiilor Studentesti din Cluj-Napoca.
-obtinerea unui certificat  de competenta lingvistica (limba franceza), nivel

avansat
-bursa de merit.

2011 - participarea la simpozionul studentesc cu tema: ”The analysis of whey protein
fractions from different species milks”

-absolvirea cursurilor si detinerea unui certificat de auditor intern pentru
Sistemul de Siguranta a Alimentului conform Standardului SR EN ISO2000:2005 si SR EN
ISO 9001:2003.

-activitate de voluntariat in cadrul clubului Erasmus USAMV
-sefa de an.
-bursa de performanta
-reprezentanta studentilor Facultatii de Agricultura in Senatul Universitatii.
-activitati de voluntariat in Asociatia  VIA USAMV Cluj .
-absolvire curs „Tineri Fermieri”, Oficiul Judetean de Consulta Agricola,Tîrgu

Mureș

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

Spaniola C 1 C 1 C 1 C 1 C 1

Franceza C1 C1 C1 C1 C1 B 1 B 1 B 1
Engleza B 2 B 2 B 2 B 2 B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Curriculum Vitae

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 7

COMPETENΤE PERSONALE

Universitatea de Stiinte  Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
2009 -participare la simpozionul studentesc cu tema: ,,Importanta unei bune comunicări în
viața cotidiană”

-membră FAS (Federatia Asociatiilor Studentesti) USAMV
-sefa de an
-bursa de studiu

2010 - participare simpozion studentesc cu tema: ”2D-GE of different theat-
treated bovine milk poteins”

-reprezentanta anului in FAS.
-efectuarea training-ului „Leadership” din cadrul proiectului studentesc :

„Studentii-viitorul societatii” organizat de FAS-USAMV
-participare la  training-ul de „Managementul proiectelor” organizat de

Consortiul Organizatiilor Studentesti din Cluj-Napoca.
-obtinerea unui certificat  de competenta lingvistica (limba franceza), nivel

avansat
-bursa de merit.

2011 - participarea la simpozionul studentesc cu tema: ”The analysis of whey protein
fractions from different species milks”

-absolvirea cursurilor si detinerea unui certificat de auditor intern pentru
Sistemul de Siguranta a Alimentului conform Standardului SR EN ISO2000:2005 si SR EN
ISO 9001:2003.

-activitate de voluntariat in cadrul clubului Erasmus USAMV
-sefa de an.
-bursa de performanta
-reprezentanta studentilor Facultatii de Agricultura in Senatul Universitatii.
-activitati de voluntariat in Asociatia  VIA USAMV Cluj .
-absolvire curs „Tineri Fermieri”, Oficiul Judetean de Consulta Agricola,Tîrgu

Mureș

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

Spaniola C 1 C 1 C 1 C 1 C 1

Franceza C1 C1 C1 C1 C1 B 1 B 1 B 1
Engleza B 2 B 2 B 2 B 2 B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Curriculum Vitae

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 7

COMPETENΤE PERSONALE

Universitatea de Stiinte  Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
2009 -participare la simpozionul studentesc cu tema: ,,Importanta unei bune comunicări în
viața cotidiană”

-membră FAS (Federatia Asociatiilor Studentesti) USAMV
-sefa de an
-bursa de studiu

2010 - participare simpozion studentesc cu tema: ”2D-GE of different theat-
treated bovine milk poteins”

-reprezentanta anului in FAS.
-efectuarea training-ului „Leadership” din cadrul proiectului studentesc :

„Studentii-viitorul societatii” organizat de FAS-USAMV
-participare la  training-ul de „Managementul proiectelor” organizat de

Consortiul Organizatiilor Studentesti din Cluj-Napoca.
-obtinerea unui certificat  de competenta lingvistica (limba franceza), nivel

avansat
-bursa de merit.

2011 - participarea la simpozionul studentesc cu tema: ”The analysis of whey protein
fractions from different species milks”

-absolvirea cursurilor si detinerea unui certificat de auditor intern pentru
Sistemul de Siguranta a Alimentului conform Standardului SR EN ISO2000:2005 si SR EN
ISO 9001:2003.

-activitate de voluntariat in cadrul clubului Erasmus USAMV
-sefa de an.
-bursa de performanta
-reprezentanta studentilor Facultatii de Agricultura in Senatul Universitatii.
-activitati de voluntariat in Asociatia  VIA USAMV Cluj .
-absolvire curs „Tineri Fermieri”, Oficiul Judetean de Consulta Agricola,Tîrgu

Mureș

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

Spaniola C 1 C 1 C 1 C 1 C 1

Franceza C1 C1 C1 C1 C1 B 1 B 1 B 1
Engleza B 2 B 2 B 2 B 2 B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine



© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 7

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Leadership  (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 8 persoane)
▪ ledership  (in timpul studentiei am fost sefa de an, avand  98 de colegi)
▪ Căutarea şi colectarea informaţiilor (in cadrul implementarii ISO, ma informez si documentez  in a

gasi solutia optima  pentru intocmirea Procedurilor, a Intructiunilor de lucru, a planului HAACCP,
care sa se adapteze companiei nostre)
▪Delegare de sarcini (in timpul desfasurarii activitatii de inginer calitate, deleg sarcini subalternilor

mei in ceea ce priveste modul de igienizare, monitorizare a temperaturilor, prelucrarea Procedurilor
interne ale companiei)
▪Negociere (de multe ori am fost pusa in situatia de a negocia cu diversi furnizori, negocieri care au

avut efect benefic asupra companiei)
▪Motivare (cred in perfectionare continua, ceea ce m-a motivat sa urmez si cursurile Scolii Doctorala

Ingineresti)



Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele
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Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabila Departamentului
de Calitate)
▪ aprofundarea raportului pret-calitate si influenta calitatii asupra consumatorului final, cat si asupra

companiei.
▪ Imbunatatirea abilitatii de a comunica
▪Aprofundarea muncii in echipa
▪Dezvoltarea creativitatii prin testarea si producerea de produse noi

Competenţe informatice

Competenţe de comunicare

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, dobandite pe parcursul  studiilor
▪ competenta de a lucra pe o poliforma, in cadrul Universitatii Politehnice din  Valencia, unde toate

cursurile, informatiile necesare erau urcate in cadrul Poliformei T.
▪O buna cunoastere a manipularii retelelor de socializare: facebook, skype, messenger, yahoo, gmail

▪ Comunicativă, sociabilă, punctuală, spirit de echipă, o fire deschisă, ambițioasă perseverentă,
abilități de leader, calități  pe care le-am dobândit și perfectionat  în calitate de șef de an,  în perioda
studiilor mele din străinătate., precum și în  cadrul companiei în care activez ca și inginer.
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Informații suplimentare Lucrări publicate, simpozioane

 3 lucrări BDI și 2 lucrări ISI

1. MARIA SIMONA CHIȘ, SEVASTIȚA MUSTE, MARIA DEL MAR CAMACHO
VIDAL, 2015, Traceability of functional bioactive compounds in fresh and pasteurized milk obtained
from goats fed with orange pulp, Bulletin of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
University,  Cluj-Napoca, vol 74 (2) – 219-225, B+

2. ADRIANA PĂUCEAN, SIMONA MAN, MARIA SIMONA CHIȘ, ROXANA SUCIU,
CRINA MURESAN, 2017, Impact of quince flour on gluten-free muffins production, Bulletin of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine University,  Cluj-Napoca, vol 74 (1) – 35-36, B+.

3. MARIA SIMONA CHIȘ, ALINA STURZA, ADRIANA PĂUCEAN, SIMONA MAN,
VLAD MUREȘAN, 2017, Comparative study regarding the efficiency of some comercial lactic
starter from the romanian ingredients market for bakery industry, Bulletin of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine University, Cluj-Napoca, short communication, B+.

4. ROMINA ALINA VLAIC, V. MUREŞAN, ANDRUȚA ELENA MUREȘAN, CRINA
CARMEN MUREȘAN, ADRIANA PĂUCEAN, V. MITRE, MARIA SIMONA CHIȘ,
SEVASTIŢA MUSTE., 2017, The Changes of polyphenols, flavonoids, anthocyanins and
chlorophyll content in plum peels during growth phases: from fructification to ripening, Notulae
Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, (FI=0,48)

5. ELENA-SUZANA BIRIŞ-DORHOI, MARIA TOFANĂ, MARIA SIMONA CHIȘ,
CARMEN ELENA LUPU, TICUŢA NEGREANU-PÎRJOL, 2017, Wastewater treatment using
marine algae biomass as pollutants removal, Revista de Chimie București (FI=1,7).

 2 participări la simpozioane internaționale

1.Maria Simona Chiș, Ramona Suharoschi ,Oana Pop, Dan Cristian Vodnar, Adriana Paucean,
Sevastița Muste, Quinoa sourdough a new possibility for functional gluten free products?, The 6-th
International conference of non-cummunicable desease, 2017, Cluj Napoca

2.Traceability of functional boctive compounds in fresh and pasteurized milk , obtained from goats
fed with orange pulp, The 14th International Symposium. Prospects for the 3rd Millennium
Agriculture 24-26 Septembrie 2015 Cluj –Napoca.

Proiecte de cercetare-dezvoltare

 Membru proiect de cercetare: BG/2016-PN III-P2-2.1.-BG-2016-0122, finanțat de Unitatea
Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(NCCS/CCCDI-UEFISCDI), Programul Creșterea competitivității economiei românești
prin cercetare, dezvoltare și inovare.

Cursuri absolvite

 absolvirea programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă: ,,
Specialisti pentru sistemul de management al sigurantei produselor alimentare conform
principiilor HACCP, GMP, GLP, GHP.

 Absolvirea cursurilor de specialist în Managmentul deșeurilor.

 Workshop ,,Fine pastry and bakery products”, Bergamo, Italia.

 Absolvirea cursurilor de Responsabil Mediu.
 Certificate of advanced proffesional trening, efectuat la Ministerul Economiei, Afacerilor,

Energiei și Tehnologiei în Bavaria (Germania).

C Curriculum Vitae Chis Maria Simona
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Informații suplimentare Lucrări publicate, simpozioane

 3 lucrări BDI și 2 lucrări ISI

1. MARIA SIMONA CHIȘ, SEVASTIȚA MUSTE, MARIA DEL MAR CAMACHO
VIDAL, 2015, Traceability of functional bioactive compounds in fresh and pasteurized milk obtained
from goats fed with orange pulp, Bulletin of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
University,  Cluj-Napoca, vol 74 (2) – 219-225, B+

2. ADRIANA PĂUCEAN, SIMONA MAN, MARIA SIMONA CHIȘ, ROXANA SUCIU,
CRINA MURESAN, 2017, Impact of quince flour on gluten-free muffins production, Bulletin of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine University,  Cluj-Napoca, vol 74 (1) – 35-36, B+.

3. MARIA SIMONA CHIȘ, ALINA STURZA, ADRIANA PĂUCEAN, SIMONA MAN,
VLAD MUREȘAN, 2017, Comparative study regarding the efficiency of some comercial lactic
starter from the romanian ingredients market for bakery industry, Bulletin of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine University, Cluj-Napoca, short communication, B+.

4. ROMINA ALINA VLAIC, V. MUREŞAN, ANDRUȚA ELENA MUREȘAN, CRINA
CARMEN MUREȘAN, ADRIANA PĂUCEAN, V. MITRE, MARIA SIMONA CHIȘ,
SEVASTIŢA MUSTE., 2017, The Changes of polyphenols, flavonoids, anthocyanins and
chlorophyll content in plum peels during growth phases: from fructification to ripening, Notulae
Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, (FI=0,48)

5. ELENA-SUZANA BIRIŞ-DORHOI, MARIA TOFANĂ, MARIA SIMONA CHIȘ,
CARMEN ELENA LUPU, TICUŢA NEGREANU-PÎRJOL, 2017, Wastewater treatment using
marine algae biomass as pollutants removal, Revista de Chimie București (FI=1,7).

 2 participări la simpozioane internaționale

1.Maria Simona Chiș, Ramona Suharoschi ,Oana Pop, Dan Cristian Vodnar, Adriana Paucean,
Sevastița Muste, Quinoa sourdough a new possibility for functional gluten free products?, The 6-th
International conference of non-cummunicable desease, 2017, Cluj Napoca

2.Traceability of functional boctive compounds in fresh and pasteurized milk , obtained from goats
fed with orange pulp, The 14th International Symposium. Prospects for the 3rd Millennium
Agriculture 24-26 Septembrie 2015 Cluj –Napoca.

Proiecte de cercetare-dezvoltare

 Membru proiect de cercetare: BG/2016-PN III-P2-2.1.-BG-2016-0122, finanțat de Unitatea
Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(NCCS/CCCDI-UEFISCDI), Programul Creșterea competitivității economiei românești
prin cercetare, dezvoltare și inovare.

Cursuri absolvite

 absolvirea programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă: ,,
Specialisti pentru sistemul de management al sigurantei produselor alimentare conform
principiilor HACCP, GMP, GLP, GHP.

 Absolvirea cursurilor de specialist în Managmentul deșeurilor.

 Workshop ,,Fine pastry and bakery products”, Bergamo, Italia.

 Absolvirea cursurilor de Responsabil Mediu.
 Certificate of advanced proffesional trening, efectuat la Ministerul Economiei, Afacerilor,

Energiei și Tehnologiei în Bavaria (Germania).

C Curriculum Vitae Chis Maria Simona
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Informații suplimentare Lucrări publicate, simpozioane

 3 lucrări BDI și 2 lucrări ISI

1. MARIA SIMONA CHIȘ, SEVASTIȚA MUSTE, MARIA DEL MAR CAMACHO
VIDAL, 2015, Traceability of functional bioactive compounds in fresh and pasteurized milk obtained
from goats fed with orange pulp, Bulletin of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
University,  Cluj-Napoca, vol 74 (2) – 219-225, B+

2. ADRIANA PĂUCEAN, SIMONA MAN, MARIA SIMONA CHIȘ, ROXANA SUCIU,
CRINA MURESAN, 2017, Impact of quince flour on gluten-free muffins production, Bulletin of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine University,  Cluj-Napoca, vol 74 (1) – 35-36, B+.

3. MARIA SIMONA CHIȘ, ALINA STURZA, ADRIANA PĂUCEAN, SIMONA MAN,
VLAD MUREȘAN, 2017, Comparative study regarding the efficiency of some comercial lactic
starter from the romanian ingredients market for bakery industry, Bulletin of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine University, Cluj-Napoca, short communication, B+.

4. ROMINA ALINA VLAIC, V. MUREŞAN, ANDRUȚA ELENA MUREȘAN, CRINA
CARMEN MUREȘAN, ADRIANA PĂUCEAN, V. MITRE, MARIA SIMONA CHIȘ,
SEVASTIŢA MUSTE., 2017, The Changes of polyphenols, flavonoids, anthocyanins and
chlorophyll content in plum peels during growth phases: from fructification to ripening, Notulae
Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, (FI=0,48)

5. ELENA-SUZANA BIRIŞ-DORHOI, MARIA TOFANĂ, MARIA SIMONA CHIȘ,
CARMEN ELENA LUPU, TICUŢA NEGREANU-PÎRJOL, 2017, Wastewater treatment using
marine algae biomass as pollutants removal, Revista de Chimie București (FI=1,7).

 2 participări la simpozioane internaționale

1.Maria Simona Chiș, Ramona Suharoschi ,Oana Pop, Dan Cristian Vodnar, Adriana Paucean,
Sevastița Muste, Quinoa sourdough a new possibility for functional gluten free products?, The 6-th
International conference of non-cummunicable desease, 2017, Cluj Napoca

2.Traceability of functional boctive compounds in fresh and pasteurized milk , obtained from goats
fed with orange pulp, The 14th International Symposium. Prospects for the 3rd Millennium
Agriculture 24-26 Septembrie 2015 Cluj –Napoca.

Proiecte de cercetare-dezvoltare

 Membru proiect de cercetare: BG/2016-PN III-P2-2.1.-BG-2016-0122, finanțat de Unitatea
Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(NCCS/CCCDI-UEFISCDI), Programul Creșterea competitivității economiei românești
prin cercetare, dezvoltare și inovare.

Cursuri absolvite

 absolvirea programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă: ,,
Specialisti pentru sistemul de management al sigurantei produselor alimentare conform
principiilor HACCP, GMP, GLP, GHP.

 Absolvirea cursurilor de specialist în Managmentul deșeurilor.

 Workshop ,,Fine pastry and bakery products”, Bergamo, Italia.

 Absolvirea cursurilor de Responsabil Mediu.
 Certificate of advanced proffesional trening, efectuat la Ministerul Economiei, Afacerilor,

Energiei și Tehnologiei în Bavaria (Germania).



Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele
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