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Curriculum vitae 
 

  

  

Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume Maghear Isaia 

Adresă 400222, Str. Bradului, nr. 17, Cluj-Napoca, România 

Telefon  
Fax 

0745-516 439 
0264-460 851 

  

E-mail becris_cluj@yahoo.com; 
isaia.maghear@mabeco.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 02.01.1958 

Sex M 

 
 

 

Experienţa profesională 
 

 

Perioada 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat PFA, Intreprindere individuala/ Administrator – SC Mabeco SRL;  
expert evaluator de mediu, atestat de Ministerul Mediului din 2010 
expert avize/autorizatii de ape, atestat de Ministerul Mediului din 2012 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Realizare documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor de 
ape si mediu, consultanta si asistenta agenti economici. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Maghear Isaia PFA, Maghear Isaia Intreprindere individuala, Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 17  
SC Mabeco SRL, Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr.99-101, ap.32 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Protecţia mediului  

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 
2004-martie 2007 
Inspector in ecologia şi protecţia mediului 
Manager sistem de mediu 
 
SC SANEX SA, Cluj-Napoca, str. Beiuşului nr. 1 
 
Protecţia mediului 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 
Educaţie şi formare 

1989-2003 
Diriginte şantier, Consilier, Inspector şef 
Management, control agenţi economici, analiza si emitere 
aviz/acord/autorizatie de mediu 
Agenţia de Protecţie a Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, Cluj-Napoca 
 
Protecţia mediului 
 
 

1984-1989 
Inginer stagiar 
Sector apa-canal, centrale termice, fond locativ 
 
GIGCL Cluj, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79 
 
Apa-canal, centrale termice, fond locativ 
 
 
 

Perioada  2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Elaborare documentatii pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a 
apelor (reatestare valabila pana in 2018) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională

Ministerul Mediului si Padurilor  
 
 
 
Universitar 

 
Perioada 

  
2012 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Responsabil cu gestiunea deseurilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Camera de Comert si Industrie Cluj  
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Universitar  

 
Perioada 

 

2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru 
protectia mediului, la poz. 315, pentru Rapoarte de mediu, Rapoarte privind 
impactul asupra mediului, Bilanturi de mediu si Rapoarte de amplasament 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Evaluarea de mediu 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea 

naţională  sau internaţională 

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională

Ministerul Mediului  
 
 

Post-universitar 
 
 

2009 
Certificat de participare 
Legislatia UE  - IPPC, EMAS, ISO 14000 
 
 
Garda Nationala de Mediu  
Twinning Light Project RO07IBEN01TL  Italia-Romania 
 
Post-universitar 
 
 

2009 
Certificat de participare 
Evaluarea criteriilor referitoare la prejudiciul de mediu  
 
Garda Nationala de Mediu  
Twinning Light Project RO07IBEN01TL  Italia-Romania 
 
Post-universitar 

 
 
 
  2008 
Expert evaluator  de mediu şi expert auditor de mediu 
Evaluarea de mediu 
 
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile 
 
 
Post-universitar 
 
 

2006 
Certificat de absolvire 
Obţinerea de fonduri structurale pentru proiectele de mediu 
 
 
Conferinţele FINMEDIA 
 
 
Post-universitar 
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba maternă
Limbă străină 

2006 
Manager sistem de mediu 
Management de mediu ISO 14001:2004 
 

 

TUV Thuringen e.V. 
 
 
Post-universitar 

 
 
2005-2006 
Evaluator compeţente profesionale 
Analiza informatiilor, efectuarea evaluarii, elaborarea instrumentelor de 
evaluare, inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii, planificarea si 
organizarea evaluarii, management de mediu 
 
Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale si Familiei-Ministerul Educaţiei, 
Cercetarii si Tineretului-Consiliul Naţional de Formare Profesionala a 
Adulţilor/ AIM Consult Engineering 
Post-universitar 
 
 

2004 
Auditor intern 
Management de mediu ISO 14001:1996 
 
 
TUV Thuringen e.V. 
 
 
Post-universitar 
 
 

1996-1997 
Certificat de specializare postuniversitara 
Eco-Management Industrial/ Protectia mediului 
 
 
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca & University of Minnesota 
 
 
Post-universitar 
 
 

1979-1984 
Inginer  - construcţii hidrotehnice 
Ştiinte reale, tehnice 

 
 
Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara 
Facultatea de construcţii, secţia Constr. Hidrotehnice 

 
Studii universitare de baza 
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Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba maternă
Limbă străină

 

 
 
 
Română 
Franceză 

Autoevaluare  
 
 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceză  
B1 Bine B1 Bine B1 Bine B1 Bine B1 Bine 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinta pentru limbi 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 responsabilitate 
 corectitudine; 
 punctualitate; 
 perseverenţă; 
 adaptabilitate; 
 capacităţi de organizare. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Elaborator de studii pentru protectia mediului: Rapoarte de mediu, Rapoarte 
privind impactul asupra mediului, Bilanturi de mediu si Rapoarte de 
amplasament 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

 

 

  - Din 2004 pana in prezent am desfasurat activitati de management de mediu, 
elaborari de documentatii pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii, 
consultanta etc.   

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Cunoaşterea programelor Word, Excel, Power Point, Outlook Express   
 

  

Alte competenţe şi aptitudini Membru in Asociatia Romana de Mediu 
Participare ca specialist cu experienta la diverse instruiri pe teme de mediu 
impreuna cu APM, ARPM, Garda de mediu, ONG-uri de mediu etc. 

  

Permis(e) de conducere Categ. B 

 
 
 
Data: 08.05.2017       Isaia MAGHEAR 


