
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

  
  

 
 

 

 

 

 

 

Informaţii personale 

 

 

Nume / Prenume 

 

BOLOCAN RODICA 

Adresă Teatrului, nr. 1, Timişoara, România 

Telefon 0722264076    

E-mail bolocan_rodica@yahoo.com 

Naţionalitate Romana 

Data naşterii 29 iulie 1980 
  

 
 

Experienţa profesională 
 

                                               Perioada 
 

Functia sau postul ocupat 

 
       Activitati si responsabilitati principale 

 
 

Numele si adresa angajatorului 

 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 

 
 
 
 
 
08.02.2019-prezent 
 
Consilier superior 
 
Monitorizarea indicatorilor de calitate ai mediului, asigurarea respectarii reglementarilor europene, 
nationale si locale privind protectia factorilor de mediu urbani 
 
Municipiul Timisoara, Directia de Mediu, Serviciul Reglementare, Protectia si Ameliorare Mediu, 
Timisoara, Blvd. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timis 
 
Administratie publica locala 



                                                
 
 
 

 
 

Perioada 
 

Functia sau postul ocupat 

 
       Activitati si responsabilitati principale 

 
Numele si adresa angajatorului 

 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
03.02.2015-08.02.2019 
 
Inginer-Responsabil mediu 
 
Asigură implementarea legislaţiei de mediu la nivelul organizaţiei, asigură obţinerea actelor de 
reglementare necesare desfăşurării activităţilor cu impact asupra mediului la nivelul organizaţiei. 
 
SC Tim Rail Cargo SRL, Timisoara, Str. Henri Berthlot, nr. 5 
 
Transporturi feroviare de marfuri 

 
 

Perioada 
 

Functia sau postul ocupat 

 
        Activitati si responsabilitati principale 

 
 

Numele si adresa angajatorului 
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Perioada 

 
 

01.11.2011-15.06.2018 
 
Inginer-Responsabil mediu 
 
Asigură implementarea legislaţiei de mediu la nivelul organizaţiei, asigură obţinerea actelor de 
reglementare necesare desfăşurării activităţilor cu impact asupra mediului la nivelul organizaţiei. 
 
SC Retim Ecologic Service SA, Timisoara, Str. Oituz, nr. 3/A 
 

Colectarea deseurilor municipale 
 

 
  
27.10.2005 – 31.10.2011 

Funcţia sau postul ocupat Consilier principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea implementării legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor la nivelul judeţului 
Timiş; centralizarea şi transmiterea rapoartelor specifice gestiunii deşeurilor; întocmirea rapoartelor 
privind acţiunile de implementare a legislatţei referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel regional; 
elaborarea rapoartelor privind starea mediului la nivelul judeţului Timiş; asigurarea suportului tehnic 
pentru elaborarea actelor de reglementare pe domeniul propriu de activitate, participarea la vizite de 
amplasament; asigurarea suportului tehnic şi participarea la activităţi de informare şi conştientizare în 
domeniul protectiei mediului. 
 

Numele şi adresa angajatorului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ/ AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA 
MEDIULUI TIMISOARA, Timisoara,str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Institutie deconcentrata 



 

 

Educaţie şi formare 
                                    

                                    Perioada 
                Calificarea / diploma obţinută 

 
            Disciplinele principale studiate /    

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

 
 
 
 

 
 
2014-2017 
Doctorand 
 
Posibilitati de imbunatatire a managementului riscului de mediu la fermele de suine din judetul Timis 
 
 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI-TIMIŞOARA 
Facultatea de Management si Turism Rural 

 
 

Perioada 

 
 

2005 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sisteme integrate de procesare si aditivare agroalimentara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI-
TIMIŞOARA-Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

 

 
Perioada 

 
 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în Tehnologia Produselor Alimentare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI-TIMIŞOARA 
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 
 

 
Perioada 

 
1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

COLEGIUL NAŢIONAL ”CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA”, Timisoara 



Cursuri de perfecţionare 
profesională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământP 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământP 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământP 

 
 

 
 
25.04-20.05.2016 
Certificat de Absolvire 
Auditor in domeniul calitatii; Auditor de mediu; Auditor de sistem de management pentru 
sanatate si securitate ocupationala 
 

Asociatia Romana pentru Calitate, Bucuresti 
 
26-30.11.2012 
   Certificat 
   Auditor  de terta parte in domeniul calitatii, ISO 9001:2008 
    
   Intertek Moody , Bucuresti 
 
 
 22.09.2012 
  Certificat 
  Responsabil cu gestiunea deseurilor conform Legii nr. 211/2011 
 
  APSSMT, TIMISOARA 

 
Perioada 

 
30.10-02.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditor în domeniul calităţii (Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului 
calităţii;Conducerea auditului;Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi 
întocmirea raportului de examinare;Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit; 
Întocmirea raportului de audit) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC STANDARD CONSULTING SRL-ONESTI 

 
 

Perioada 

 
 
11.06.-12.07.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătire în vederea obţinerii licenţei de conducere a calculatorului-ECDL Start 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE.CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ 
PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ TIMIŞOARA 
 

 
 

Perioada 

 
 
28.08-01.09.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul situatiilor de urgenţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE, Bucuresti 

 
 

Perioada 

 
 
25-26.02.2009 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limitarea impactului activitatilor agricole asupra mediului 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara 

 
 

Perioada 

 
 
15-17.09.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Assistance in promoting solutions regarding recycling and use of recycled materials from End 
of Life Vehicle 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  ENVIROPLAN  
 

 
                                               Perioada 

 
12-15.11.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conference on Industrial Waste Management and Training days for Guidelines on Industrial Waste 
Management, Project PHARE RO 2005/017-553.03.03/02.03 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

 

 
                                         Perioada 
           Calificarea / diploma obţinută 
        Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 
 
 

                                         Perioada 
           Calificarea / diploma obţinută 

           Disciplinele principale studiate/            
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galati 

 
  
 Octombrie 2006-Noiembrie 2007 
  Certificat de participare 
  Implementation and Enforcement of the Environmental Acquis focussed on domestic waste 
management, EU Twinning Project RO 2004/IB/EN-06 
 Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau 
 
 
 
   Ianuarie 2006-Noiembrie 2007 
  Certificat de participare 
  Implementation and Enforcement of the Environmental Acquis on waste management and chemicals 
   EU Twinning Project RO 2004/IB/EN-03 
   Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara 

 

 

Perioada Septembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodologia de elaborare a Planurilor Regionale de Gestionare a Deseurilor, proiect Phare-„Asistenta 
Tehnica pentru elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deseurilor” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Bucuresti  

 
 

Perioada 

 
 
24-26.07.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sesiunea de instruire privind aspectele practice ale implementarii Directivei DEEE, Proiect 
Phare/2004/016-772.03.03/04.03, Asistenta Tehnica pentru Implementarea Directivei Deseuri de 
Echipamente Electrice si Electronice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Ramboll- Fichtner 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

 

Limba  maternă 

 

Romana 



 

Limbi străine cunoscute 

 

  Înţeles Vorbit Scris 

                            Limba Engleză  Nivel avansat Nivel avansat Nivel avansat 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 
Activitate în echipă. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizarea diferitelor activităţi. 

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 
ECDL Start 
 

Permis  de conducere 
 

Referinţe, persoane de contact 
 

Alte informatii 

B 
 
La solicitare se pun la dispoziţie 
 
Elaborare de strategii de gestionare in domeniul gestiunii deseurilor/consultanta privind managementul 
deseurilor (identificare/monitorizare), elaborare planuri de colectare/colectare selectiva/activitati de 
prevenire/organizare campanii de constientizare/cercetari privind valorificarea: 

 In  perioada 2006-2008, in calitate de consilier al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, 
biroul Gestiune Deseuri si Substante Chimice Periculoase, am participat in grupul de lucru 
pentru elaborarea Planului Regional de Gestionare a Deseurilor, Regiunea 5 Vest, si 
impreuna cu factorii de decizie din cadrul APM Timis, am elaborat prima versiune a Planului 
Judetean De Gestionare a Deseurilor din Judetul Timis. De asemenea in cursul anului 2008 
am  facut parte din grupul de lucru pentru elaborarea variantei revizuite a Planului Judetean 
de Gestionare a Deseurilor, judetul Timis, al carui titular a fost Consiliul Judetean Timis. 

 In perioada 13-31.10.2014, in calitate de responsabil de mediu in cadrul SC Retim Ecologic 
Service SA, am coordonat la nivel local, campania „Reciclarea-un mod de viata!”, scopul 
acesteia fiind informarea si constientizarea populatiei municipiului Timisoara cu privire la 
importanta colectarii selective a deseurilor si reciclarea acestora. 

  

 
         Timisoara, 
         ……………..                                                                                                            ing. Rodica Bolocan 


