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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  ADINA HORABLAGA 

Adresă  Timişoara, jud. Timiş   

Telefon  0726755801 

Fax  - 

E-mail  ahorablaga@yahoo.com 

Naţionalitate  Romana  

Data naşterii  24.06.1976 

Sex  F 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 • Perioada (de la – până 
la) 

 Octombrie  2012-prezent  

• Funcţia sau postul ocupat  SEF LUCRARI DOCTOR 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predare curs  „Studii de impact, bilant si audit de mediu”-programul de  
LICENTA 
Predare lucrari practice si proiect „Studii de impact”-programul de 
MASTER 
Predare curs si lucrari practice „Elemente de bioagricultura in contextul 
protectei mediului ambiant”-programul de MASTER 
Participare la simpozioane, conferinţe de specialitate în ţară şi străinătate 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
“Regele Mihai I al Romaniei” din  Timişoara, Calea Aradului nr. 119 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Didactic şi cercetare 

 • Perioada (de la – până 
la) 

 Octombrie 2007-septembrie 2012 

• Funcţia sau postul ocupat  LECTOR UNIVERSITAR  DOCTOR 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predare curs şi seminar „Ecologie şi protecţia mediului” 
Predare curs şi seminar „Expertiza şi calitatea mărfurilor” 
Participare la simpozioane, conferinţe de specialitate în ţară şi străinătate 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea TIBISCUS din Timişoara, ,Facultatea de Ştiinte ecnomice, 
Timişoara, str. Daliei, nr. 1A.Jud. Timis 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Didactic şi cercetare 

• Perioada (de la – până la)   Mai 2011-Mai 2013 

• Funcţia sau postul ocupat  BURSIER POSTDOCTORAT 

mailto:ahorablaga@yahoo.com


  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cercetari privind specia Oenothera biennis L., cultivata in sistem biologic, 
participări la conferinţe internaţionale şi naţionale de specialitate. 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Timişoara, Calea Aradului nr. 119 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Cercetare postdoctorat 

 • Perioada (de la – până 
la) 

 August 2011-prezent 

• Funcţia sau postul ocupat  ADMINISTRATOR 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Consultanta in domeniul protectiei mediului: 
-elaborare studii de protectie a mediului: evaluare adecvata, evaluare de 
mediu, evaluare a impactului asupra mediului, raport de amplasament, 
bilant de mediu nivel I si II; 
-consultanta privind managementul deseurilor; 
-elaborare documentatii privind obtinerea actelor de reglementare: aviz, 
acord si autorizatie de mediu, cu/fara parcurgerea procedurii complete cu 
solicitare de studii de protectie a mediului 

• Numele şi adresa angajatorului  SC AMH MEDIU EXPERT SRL, Timisoara, str. Orsova nr. 26, jud. Timis 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Protectia mediului 

• Perioada (de la – până la)  DECEMBRIE 2005 - NOIEMBRIE 2009 

• Funcţia sau postul ocupat  DIRECTOR COORDONATOR (IUNIE 2009-NOIEMBRIE 2009) 
DIRECTOR EXECUTIV (DECEMBRIE 2005 –SEPTEMBRIE 2007, 
NOIEMBRIE 2007-MAI 2009)  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 - Conducerea şi coordonarea întregii activitati a agenţiei de mediu; 
- Elaborarea de strategii de gestionare a deseurilor, propuneri legislative in 
domeniul protectiei mediului prin intermediul ANPM. 
-Implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului 

-Coordonarea din partea APM Timiș a elaborării Planului Local de 
Acțiune pentru Mediu Timiș;  
-Coordonarea din partea APM Timiș a elaborării Planului Judetean 
de Gestionare a Deseurilor pentru județul Timis, in cooperare cu 
Consiliul Judetean Timis; 

 Numele si adresa 
angajatorului 

 Agentia pentru protectia Mediului Timis.Timisoara, str.Amurgului nr.1 
 

 Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

 Protectia mediului 

• Perioada (de la – până la)   MAI 2009- IUNIE 2009 

• Funcţia sau postul ocupat  CONSILIER SUPERIOR la serviciul “Implementare politici de mediu”  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 -implementarea legislatiei de mediu la nivel teritorial.  

 Numele si adresa 
angajatorului 

 Agentia pentru protectia Mediului Timis.Timisoara, str.Amurgului nr.1 
 

 Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

 Protectia mediului 

• Perioada (de la – până 
la) 

 IULIE 2005-DECEMBRIE 2005 
 

• Funcţia sau postul 
ocupat 

 CONSILIER PRINCIPAL, compartimentul „Protecţia naturii. Arii 
protejate” 

 Principalele activitati si  Emiterea autorizaţiilor privind recoltarea/capturarea speciilor de floră-faună 



  

responsabilitati 

 

sălbatică şi vânătoare, controale în arii naturale protejate alături de garda 
de mediu, controale la agenţii economici care cultivau organisme 
modificate genetic, participare la diverse simpozioane, conferinţe, instruiri 
în domeniul diversităţii biologice. 

 Numele si adresa 
angajatorului 

 Agentia pentru protectia Mediului Timis.Timisoara, bv. Mihai Viteazu nr.32 
 

 Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

 Protectia mediului 

• Perioada (de la – până la)  MAI 2002-IUNIE 2005 

• Funcţia sau postul ocupat  EXPERT,  compartimentul „Comunicare. Proiecte.Planuri.Programe.” 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Asigurarea interfaţei dintre agenţie şi mass-media ; elaborarea unor 
planuri/programe în domeniul protecţiei mediului 
 

• Numele şi adresa angajatorului  Inspectoratul de Protectie a Mediului Timis, jud. Timis, bv. Mihai Viteazul, 
nr. 32 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Protecţia mediului 

• Perioada (de la – până la)  Decembrie 2000-aprilie 2002 

• Funcţia sau postul ocupat  DOCTORAND CU FRECVENŢĂ 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Elaborarea tezei de doctorat, susţinerea orelor de laborator cu studenţii 
specializărilor : biologie, inginerie genetică, ingineria mediului, agricultura 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Timişoara, Calea Aradului , nr. 119 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Didactic şi cercetare 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 2007-iulie 2010 

Calificare/diplomă obţinută  Diploma de licenţă, specializarea „Contabilitate şi informatică de 
gestiune” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Universitatea TIBISCUS din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe economice 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Studii universitare de licenţă  

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 2007-iulie 2009 

Calificare/diplomă obţinută  Diplomă de Master „Strategia afacerilor în mediul european” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Universitatea TIBISCUS din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe economice 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Studii universitare de masterat 

• Perioada (de la – până la)  Decembrie 2000-iunie 2005 

Calificare/diplomă obţinută  Diploma de doctor; titlul tezei de doctorat „Studii privind biologia şi 
tehnologia de cultivare a speciei Oenothera biennis L.” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 
Timişoara, Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Studii universitare de doctorat 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 1999-februarie 2001 



  

Calificare/diplomă obţinută  Diplomă de Studii Aprofundate, Specializarea „Gestiunea mediului şi 
a resurselor naturale” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 
Timişoara, Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Studii universitare aprofundate 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 1995-iulie 1999 

Calificare/diplomă obţinută  Diploma de licenţă, specializarea „Biologie-Ştiinţe Agricole”, profilul 
„Biologie” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 
Timişoara, Facultatea de Agricultură,  

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Studii universitare 

• Perioada (de la – până la)  1991-1995 

Calificare/diplomă obţinută  Diplomă de bacalaureat, profilul chimie-biologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Grupul Şcolar de Industrie Uşoară, Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Studii liceale 

Cursuri de perfecţionare   

• Perioada (de la – până la)  16 aprilie - 4 mai 2012 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat de participare la programul „International Visitors 
Leadership Program” pe domeniul „Environmental protection and 
biodiversity conservation”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 United States Department of State 

Bureau of Educational and Cultural Affairs 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Program de specializare recunoscut internaţional 

• Perioada (de la – până la)  22 februarie-24 martie 2010 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 SC TOP MEDIA SRL, Reşiţa, jud. Caraş-Severin 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de formator  

• Perioada (de la – până la)  03-09 decembrie 2007 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat în domeniul protecţiei mediului „Reglementarea activităţilor cu 
posibil impact asupra mediului” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 
Locală Timişoara, Institutul Naţional de Administraţie, Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de specializare 

• Perioada (de la – până la)  2006-2007 

Calificare/diplomă obţinută  Diploma de Formare specializată în administraţia publică 



  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Institutul Naţional de Administraţie, Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de Formare specializată în administraţia publică destinat funcţionarilor 
publici de conducere 

• Perioada (de la – până la)  Ianuarie 2006-noiembrie 2007 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat obţinut în cadrul twinning-ului „Implementation and 
Enforcement of the Environmental Acquis Focussed on Nature 
Protection” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Timişoara, Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile în colaborare cu DIREN Alsace Franţa 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Cursuri de perfecţionare 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 2005-octombrie 2007 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat obţinut în cadrul twinning-ului „Implementation and 
Enforcement of the Environmental Acquis at National Level; Co-
ordination of the 8 Regional Twinning Projects” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Timişoara, Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile în colaborare cu German Federal 
Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 
safety” 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Cursuri de perfecţionare 

• Perioada (de la – până la)  15-17 noiembrie 2004 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat „Environmental Management Systems” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de instruire 

• Perioada (de la – până la)  11-13 mai 2004 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat „Project Cycle Management” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de instruire 

• Perioada (de la – până la)  19-25 aprilie 2004 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat „Integrare Europeană” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Centrul Regional de Formare Continuă Timişoara, Institutul Naţional 
de Administraţie, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de instruire 

• Perioada (de la – până la)  23-25 mai 2003 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat de participare la instruirea „Accesul la informaţia de mediu în 
spiritul Convenţiei de la Aarhus” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

 Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est 



  

formare 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de instruire 

• Perioada (de la – până la)  08-09 decembrie 2003 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat „Relaţii internaţionale” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Centrul Regional de Formare Continuă Timişoara, Universitatea 
Politehnică Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de instruire 

• Perioada (de la – până la)  12-13 noiembrie 2003 

Calificare/diplomă obţinută  Certificat „Integrare Europeană” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Centrul Regional de Formare Continuă Timişoara, Universitatea 
Politehnică Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de instruire 

• Perioada (de la – până la)  26-30 august 2002 

Calificare/diplomă obţinută  Adeverinţă de participare la instruirea privind modalitatea de cartare 
corectă a limitelor ariilor protejate cu ajutorul GPS-ului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului 

Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

 Curs de instruire 

APTITUDINI SI COMPETENŢE 
PERSONALE 

  

LIMBA MATERNA  Romana  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE   1.Engleză  
2.Germană  
 

AUTOEVALUARE   Intelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare 
la 

conversati
e 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisa 

1 C1  C1  C1  C1  C1 

2 A2  A2  A2  A2  A2 

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

 

Competente si abilitati sociale  - 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Îndrumător ştiinţific – Coordonare în realizarea experienţelor şi  
întocmirea lucrărilor de Licenţă/disertatie (din anul 2008). 
Membru în cadrul unor contracte de cercetare. 
Coordonarea unei institutii publice din domeniul protecţiei mediului. 
Organizarea unor evenimente ecologice si sociale. 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Deservirea unor aparate in activitatea de cercetare. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Utilizare PC (MS Word, Excel, Power Point, Acces, Winzip, Winrar, 
Networks), dobândite în urma cursurilor universitare, a studiilor individuale 
şi a cursului organizat de Colegiul de Tehnologie şi Informaţie ELINF 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


  

Timişoara (2001) 

Competenţe şi aptitudini artistice  Muzica, literatura 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria B 

Alte competenţe şi aptitudini  - 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

  
I.PARTICIPĂRI LA INSTRUIRI/CURSURI INTERNAŢIONALE 

 
1.Statele Unite ale Americii: 
16 aprilie-4 mai 2012, în Statele Unite ale Americii, în domeniul 
„Environmental protection and biodiversity conservation” în 
cadrul programului internaţional „International Visitos Leadership 
Program”, organizat şi finanţat de  Departamentul de Stat al 
Statelor Unite ale Americii, subsemnata, fiind singurul 
reprezentant al României acceptat pentru acest program în anul 
2012, în urma unei selecţii la nivel naţional; 
2.Olanda: 
8-13 iunie 2008, în Olanda, în cadrul proiectului „Stabilirea 
masurilor pentru reabilitarea apelor subterane afectate datorita 
depozitelor de gunoi menajer, cu scopul atingerii obietivelor de 
mediu cerute de Directiva Cadru 60/2000/CE”, organizat de 
GRONTMIJ NEDERLAND BV Olanda; 
3.Statele Unite ale Americii: 
17-28 septembrie 2006, în Statele Unite ale Americii 
„Environmentally Responsible Modern Agricultural Practices”, 
organizat de U.S.A.I.D.; 
4.Franţa:  
-18-24 iunie 2006, Franţa, în cadrul proiectului de Twinning PHARE 
RO 04 IB/EN/03 „Implementarea şi aplicarea acquis-ului de 
mediu focusat pe protecţia naturii în Regiunea Vest-România, 
organizat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi DIREN 
Alsace Franţa. 

 
II.PREMII OBŢINUTE: 
Premiul de excelenţă, în anul 2007, cu ocazia “Zilei Mondiale a 
Mediului”, acordat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. 

 
III.MEMBRĂ A UNOR ASOCIAŢII/SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE SAU 
PROFESIONALE 

-Membră a Asociaţiei Române de Mediu 1989, din anul 2010 (Asociaţie 
profesională); 
-Vicepreşedintă lanivel naţional a Asociatiei Române de Mediu 1989, din 
anul 2011, asociaţie profesională; 
-Înscrisă ca persoană juridică în Registrul Naţional al elaboratorilor de 
studii de protecţia mediului (Ministerul Mediului şi Pădurilor) pe perioada 
februarie 2012- februarie 2017. 
 
IV. ALTE ASOCIAŢII: 
-Membră a CLUBULUI ROTARY RIPENSIS TIMISOARA,  din anul 2010. 
 
V. EXPERIENTA SI COMPETENTE IN DOMENIUL GESTIUNII  
DESEURILOR 
 
-Coordonarea si Elaborarea Planului Judetean de gestiune a deseurilor; 
-Organizarea unor campanii de constientizare in domeniul gestiunii 
deseurilor la nivel judetean (pentru echipamente electrice si electronice-



  

DEEE-uri, colectare selectiva a deseurilor). 
-Elaborarea de strategii de gestionare a deseurilor, propuneri legislative in 
domeniul protectiei mediului prin intermediul ANPM. 
-Implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului. 
-Lector la cursuri de “Responsabil privind gestionarea deseurilor “. 
 

 

 
 

Timisoara                                                     dr. biolog Adina Horablaga 

 Iunie 2015 


