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CIUI LACRIMIOARA 
Inginer auditor/ evaluator sisteme de management de mediu - 

MABECO SRL 

Din Cluj 
 
 

Date contact 
 

Email: lacriciui@yahoo.com Tel: +40755957761 
 
 

Despre mine 
 

Cine sunt ? 

O persoană proactivă și cu auto-motivare care și-a demonstrat abilitatea de a-și organiza și prioritiza volumul de muncă propriu în 

timp ce răspunde nevoilor în evoluţie ale echipei și părţilor interesate. 

 
 

Experienţă profesională 
 

Experienţă pe 

departamente 

Audit / Consultanţă 

Inginerie: 1 an și 7 luni 

Funcţii publice: 2 ani și 9 luni 

Educaţie / Training / Arte: 6 ani și 10 luni 

Management: 12 ani și 4 luni 

 
 

 

Nov 2021 - prezent Inginer auditor/   evaluator   sisteme   de   management   de   mediu - MABECO SRL 

Mai puţin de o lună Cluj-Napoca | Audit / Consultanţă | Protecţia mediului 

Realizarea de audituri pe tematici specifice de mediu. 

Coordonarea proiectelor , comunicarea cu autoritatile si sustinerea documentatiilor aferente in domeniile 

specifice pregatirii . 

Elaborare documentatii in vederea obtinerii actelor de reglementare ( Autorizatii de mediu, Autorizatii Integrate 

de mediu, Acorduri de mediu, Avize de mediu, Autorizatii de Gospodarire a apelor, Avize privind 

Gospodarirea apelor). 

Realizarea raportarilor care se impun prin actele de reglementare , actele de control sau inspectii, si 

transmiterea acestora catre autoritati. 

Asigurarea de asistenta de specialitate beneficiarilor pe perioada controalelor realizate de catre autoritati. 

Informarea beneficiarilor privind cerintele legale si alte cerinte aplicabile din domeniul protectiei mediului si 

asigurarea conformarii activitatilor desfasurate cu aceste cerinte. 

 

Feb 2019 - Oct 2021 Consilier Superior Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii - AGENTIA PENTRU PROTECTIA 
2 ani și 9 luni MEDIULUI 

Cluj-Napoca | Funcţii publice | Administraţie / Sector Public 

Coordonarea si asigurarea derularii procedurilor de reglementare si de emitere pentru avize/ 

acorduri / autorizatii /autorizatii integrate de mediu, la nivel judetean, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare; 

Colaborarea cu alte APM la emiterea avize/acorduri/autorizatii de mediu pentru activită?ile cu impact asupra 

mediului care se desfăsoară pe teritoriul a mai multe judete, pe baza competentelor delegate, cu aprobarea 

ANPM; 

Verificarea in teren a amplasamentelor, respectiv a activitatilor societatilor comerciale, cu privire la obligatiile 

prevăzute de legislatia de mediu in vigoare. 

Verificarea conformitatii cu actele de reglementare emise, a activitatilor desfasurate de agentii economici in 

scopul vizarii acestora. 

Asigurarea de consultantă tehnica de specialitate persoanelor fizice/juridice referitoare la procedurile de 
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reglementare, con?inutul documentatiilor ?i a altor probleme specifice privind mediul; 

Responsabil SSM si SU cu realizarea tuturor atributiunilor impuse de legislatia in vigoare. 

Abilităţi și competenţe dobândite: 

Seriozitate, Punctualitate, abilitati de comunicare si relationare 
 
 

Nov 2011 - Dec 2018 Manager Calitate, Auditor Calitate, Responsabil protectia mediului - SC GLOBAL ENERGY 
7 ani și 2 luni PRODUCTS SA 

Cluj-Napoca | Management | Producţie 

Managementul Sistemului Calitatii ISO 9001 

- identificarea exacta a tuturor proceselor , intocmirea si implementarea procedurilor de lucru, a 

instructiunilor de lucru, a metodelor de monitorizare si masurare  aferente si prin 

- instruirea personalului privind cerintele sistemului de management al calitatii, cerinte ale clientilor, cerinte ale 

standardelor de referinta; 

Coordonarea serviciului de Control tehnic de calitate si control dimensional; 

Coordonarea serviciului de Control nedistructiv autorizat (cf. SR EN ISO 9712); 

Coordonarea procesului de calificare a procedurilor de sudare ( cf. EN ISO 15614-1 si ASME sect IX) si de 

autorizare a sudorilor (cf. EN ISO 9606-1 si ASME sect IX)) prin intocmirea documentatiei necesare calificarii 

procedurilor de sudare si de autorizare a sudorilor precum si planificarea/ organizarea tuturor activitatilor care 

stau la baza sudarii probelor , a verificarilor care se impun si a proceselor care se realizeaza in colaborare; 

Coordonarea sedintelor de analiza a comenzilor clientului; 

Colaborarea externa in vederea asigurarii cerintelor de calificare a societatii sau personalului; 

Intocmirea de rapoarte 8D si 5 Why in cazul reclamatiilor ; comunicarea cu clientul; 

Coordonarea si gestionarea riscurilor aferente proceselor care se realizeaza; 

Coordonarea sedintelor de Analiza a managementului si identificarea masurilor corective , propunerea de 

obiective ale calitatiii , in concordanta cu Politica societatii; 

Planificarea si realizarea auditului intern si extern la furnizori; 

Tranzitia sistemului de management al calitatii la noua revizie a standardului ISO 9001:2015; 

Gestionarea auditurilor de certificare si supraveghere realizate de catre organismele acreditate, pentru 

mentinerea valabilitatii : 

-Certicatului ISO 9001:2015 privind Sistemul de management al Calitatii , si a 

-Certificatului EN ISO 3834-2 privind cerintele de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice 

precum si a 

-AD 2000- Merkblatt HP 0, TRD 201, pentru sudarea vaselor sub presiune. 

Gestionarea auditurilor , realizate de catre Clienti externi, oferind suport tehnic si de calitate; 

Gestionarea sistemului de management de mediu; 

Intocmirea documentatiei pentru autorizarea si revizuirea autorizatiei de mediu, pentru punerea in functiune a 

unor noi instalatii sau a unor noi locatii; 

Gestionarea masurilor impuse in Autorizatia de mediu; 

Intocmirea si raportarea tuturor situatiilor statistice solicitate de APM, GNM. 

 
Aug 2006 - Mar 2011 Responsabil Calitate si Mediu - SC. METALICPLAS IMPEX SRL 
4 ani și 8 luni Dej | Management | Producţie 

Calitate 

-Coordonarea Serviciului de control tehnic de calitate; 

-Asigurarea calitatii productiei in conformitate cu standardele de referinta, prevenind aparitia neconformitatilor 

in toate etapele de executie; 

-Gestionarea documentelor care atesta calitatea produselor asigurand mentinerea certificarii si a licentei de 

utilizare; 

-Realizarea de audituri interne; 

- Asigurare suport tehnic si participarea la auditurile de terta parte realizate de catre organismele de 

certificare; 

- Realizarea de audituri la furnizori; 

Mediu 

Asigurarea continuitatii valabilitatii actelor de reglementare de mediu si ape; 

- realizarea documentatiilor specifice ; 

- realizarea raportarilor impuse; 

- managementul deseurilor; 

Intocmirea planurilor operative de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, constituind echipe de 

interventie si realizand exercitii de simulare, atingand obiectivul de micsorare a timpilor de reactie, la jumatate 

fata de cel estimat. 
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Mar 2005 - Aug 2005 Sef Birou Receptie Lemn - SC Somes SA 
6 luni Dej | Management | Producţie 

- Coordonarea departamentului de control tehnic de calitate -  CTC receptie lemn; 

- Intocmirea de statistici zilnice , lunare si anuale privind calitatea si cantitatea materiei prime , pentru 

evaluarea fiecarui furnizor; 

- Asigurarea relatiilor de colaborare cu firmele furnizoare de materie prima; 

- Analiza masei lemnoase intrata in unitate, ca urmare a procesului de receptie calitativa si cantitativa realizata 

de compartimentul CTC; 

-Analiza documentelor insotitoare de materie prima , intrari/iesiri; 

-Intocmirea situatiilor statistice referitoare la calitatea si cantitatea materiei prime receptionata; 

-Analiza furnizorilor privind materia prima receptionata. 
 
 

Sep 2003 - Mar 2005 Inginer Tehnolog - Sectia de Epurare a Apei Uzate - SC Somes SA 
1 an și 7 luni Dej | Inginerie | Producţie 

- coordonarea exploatarii statiei de epurare la parametrii optimi; 

- analiza randamentelor functionarii treptelor de epurare; 

- asigurarea incadrarii indicatorilor de calitate a apelor uzate si evacuate in raul Somes in valorile standard 

impuse in autorizatia de mediu; 

- implementarea sistemului integrat de calitate si mediu; 

- elaborarea si actualizarea de proceduri si documentatii tehnice si organizatorice, specifice activitatii din 

sectie; 

- elaborarea de instructiuni specifice de lucru, protectia muncii si PSI, conform legislatiei in vigoare; 

- instruirea personalului, intocmirea de grafice de lucru, pontaje; 

- membra in comisia de coordonare a lucrarilor de modernizare a instalatiei de epurare a apelor uzate. 
 
 

Nov 1998 - Iun 2002 Profesor de Fizica - Grup Scolar I.C.Romanul 
3 ani și 8 luni Bistrita | Educaţie / Training / Arte | Educaţie / Training 

- activitate didactică în sfera ?tiin?elor fizice; 

- asistarea, pregatirea elevilor si suportul pentru protectia muncii si prevenirea accidentelor in laborator. 
 
 

Sep 1995 - Nov 1998 Laborant - Catredra de Optica, Spectroscopie si Laseri - Univertsitatea Babes Bolyai 

3 ani și 3 luni Cluj-Napoca | Educaţie / Training / Arte | Educaţie / Training 

- realizare proiect: "Aplicarea Laserilor in Medicina"; 

- efectuarea masuratorilor in desfasurarea lucrarilor de laborator; 

- analiza si interpretarea rezultatelor in laborator; 

- asistarea, pregatirea studentilor si suportul pentru protectia muncii, PSI si prevenirea accidentelor in 

laborator; 

- responsabilitati administrative; 

- responsabilitati legate de personal: intocmire grafice de lucru si pontaje. 
 
 

Educaţie 
 

2007 - 2008 Masterat - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI 
STIINTA MEDIULUI | Cluj-Napoca 

 
 

1992 - 1996 Facultate - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI 
FACULTATEA DE FIZICA | Cluj-Napoca 

 
 

1988 - 1992 Liceu / Școală profesională - COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU 

Matematica Fizica | Dej 
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Abilităţi 
 

Abilităţi generale 

Organizare, Persuasiune, Spirit practic, Responsabilitate, Aptitudini comerciale, Pozitivitate, Orientare catre rezultate, Gandire 

analitica, Loialitate, Capacitate de lucru in conditii de stres, Orientare spre performanta, Adaptare rapida la nou, capacitate de 

lucru in echipa, Persoana energica 

 
 

Limbi străine 
 

engleză - Avansat, italiană - Mediu, rusă - Începător 
 

 
Alte informaţii 

 

Certificări 

URBANISM, CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI 

dobândit în Apr 2021 

Centrul de formare APSAP 

PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA 

dobândit în Mar 2021 

Centrul de formare APSAP 

INSPECTOR SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 

dobândit în Oct 2008 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA - curs 80 ore 
 

CADRU TEHNIC CU ATRIBUTIUNI IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA 

dobândit în Sep 2008 

SC FORMAROM SRL 

MANAGER DE SISTEM - MANAGEMENTUL CALITATII 

dobândit în Iun 2008 

MOODY INTERNATIONAL 

Auditor intern pentru sistemul de management integrat Calitate- Mediu- Sanatate si securitate ocupationala conform SR EN 

ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 

dobândit în Feb 2011 

T.Q.M. CONSULTING SRL 
 

AUDITOR DE MEDIU- COR 325703 

dobândit în Dec 2013 

T.Q.M. CONSULTING SRL 
 

AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII - COR 214103 

dobândit în Dec 2013 

T.Q.M. CONSULTING SRL 
 

CURS TRANZITIE de la  ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 

dobândit în Nov 2016 

DEKRA CERTIFICATION SRL 
 

RESPONSABIL CU GESTIUNEA DESEURILOR 

dobândit în Apr 2012 

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE prin MABECO SRL 
 

MANAGER PROIECT - COR 242101 

dobândit în Oct 2013 

ASOCIATIA SMART PROJECTS 
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FORMATOR - COR 242401 

dobândit în Oct 2016 

SC COMARGO SRL 

 

Permis de conducere 

Categoria: B / dobândit în: 10 feb 2005 


