
  

Curriculum vitae 

 

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mirişan Ramona Livia 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 30.09.1976 
  

Sex feminin 
  

Domeniul ocupaţional Consilier în domeniul produse chimice şi deşeuri 
  

Experienţa profesională    
  

Perioada 2006 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior –deşeuri şi substanţe chimice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă tehnică în implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării 
deşeurilor şi chimicalelor,  controlul documentelor, validarea şi prelucrarea date şi informaţii 
referitoare la gestionarea deşeurilor şi chimicale- conform cerinţelor legale în vigoare, 
suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul gestionării 
deşeurilor şi chimicalelor, suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, 
suportul tehnic pentru participarea la activităţi de informare şi conştientizare. 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare 
Birou Deşeuri şi Arii Protejate 
Str.Mircea cel Batran,nr.8/B 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţia mediului 

Perioada 1999-2004  

Funcţia sau postul ocupat Profesor biologie-chimie 

Numele şi adresa angajatorului Scoala cu clasele I-IV Terebeşti, Scoala generala Lucian Blaga-Satu Mare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  

Disciplinele principale studiate  Managementul calităţii în administraţia publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Agenţia Naţională A Funcţionarilor Publici 

Perioada  2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă masterat 

Disciplinele principale studiate  Drept administrativ şi statutul funcţionarului public 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea De Vest „Vasile Goldiş” Arad, Filiala Satu Mare  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută certificat 



Disciplinele principale studiate  Sisteme de management al calităţii – cerinţele SR EN ISO 9001:2001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Institutul Naţional De Administraţie 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplinele principale studiate  Sisteme de management de mediu – cerinţele SR EN ISO 14001:2004 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional De Administraţie  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diploma licenţă 

Disciplinele principale studiate  Biologie-chimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „ Babeş – Bolyai” Cluj Napoca,Facultatea de biologie-geologie 

Perioada  1990- 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat 

Disciplinele principale studiate  biologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu - Satu Mare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

creativitate şi iniţiativă în rezolvarea problemelor,capacitate de  analiză şi sinteză, planificare, spirit de 
echipă, abilităţi de soluţionare conflicte,  

  
 
 

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1 experienţă C1 experienţă C1 experienţă C1 experienţă C1 experienţă 

Maghiară  B2 
Utilizator 
independet  

B2 
Utilizator 
independet 

B2 
Utilizator 
independet 

B2 
Utilizator 
independet 

A2 elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Responsabilitate, sociabilă, amabilă, înţelegătoare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Analiză şi sinteză, planificare, autoperfecţionare, creativitate 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Atestat - ECDL 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Dansul, muzica 

Permis(e) de conducere Permis categoria B 

  

  


