
Curriculum vitae 
  

Experienţa profesională  

Perioada 11.07.2013 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer de protectia mediului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Intocmirea de documentatii pentru obtinerea actelor de reglementare in 
domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC MABECO SRL, Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 70, ap.41, etaj 6 

  

Perioada 25.03.2013 – 11.07.2013 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil de mediu 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Evidenta gestiunii deseurilor colectate/gestionate in cadrul depozitului de 
deseuri, intocmirea formularelor de transport deseuri conform legislatie in 
vigoare, intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea avizelor, 
acordurilor, autorizatiilor din domeniul protectiei mediului necesare pentru 
desfasurarea activitatii 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC ENVIREC SRL, loc. Rascruci, nr. 361B, jud. Cluj. Punct de lucru: loc. 
Cluj Napoca, str. Cantonului, nr. 30, jud. cluj 

  

Perioada 01.08.2011- 24.03.2013 

Funcţia sau postul ocupat Consilier asistent 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Parcurgerea procedurilor de reglementare specifice pentru emiterea actelor 
de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului pentru 
planuri/programe, proiecte, activităţi (avize de mediu, acorduri de mediu, 
autorizaţii de mediu, autorizaţii integrate de mediu) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, municipiul Cluj Napoca, str. 
Dorobantilor, nr. 99, jud. Cluj 

  

Perioada ian 2011 - iun 2011 

Funcţia sau postul ocupat Grefier arhivar 

Informaţii personale  

Nume / Prenume GLIGUTA NICOLETA 

Adresă localitatea Apahida, str. Avram Iancu, nr. 19, ap. 1, jud. Cluj 

Telefon 0745841312   

E-mail nicoleta_gliguta@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 24.05.1979 

Starea civila Casatorita 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Arhivarea dosarelor in cadrul arhivei Tribunalului Comercial Cluj 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Justitiei – Curtea de Apel Cluj-Tribunalul Comercial Cluj, Cluj-
Napoca 

  

Perioada oct 2010 - dec 2010 

Funcţia sau postul ocupat Referent 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Inregistrarea dosarelor persoanelor straine pentru obtinerea cetateniei 
straine, activitati de secretariat si relatii publice. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Agentia Nationala pentru Cetatenie - Ministerul Justitiei, Biroul Teritorial 
Cluj-Napoca 

 
Perioada 

 
oct 2004 - oct 2010 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecventa  
Evaluator mediu – Centrul RYENPRO din cadrul Universitatii Tehnice Cluj-
Napoca 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cercetari in domeniul compostarii deseurilor organice in vederea elaborarii 
tezei  de doctorat 
Elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea acordurilor de mediu, 
autorizatiilor de mediu, autorizatiilor integrate de mediu pentru diversi 
beneficiari 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii 103-105, jud. Cluj 

 
Perioada 

 
iun 2003 - oct 2003 

Funcţia sau postul ocupat Camp counselor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asiguram supravegherea copiilor in cadrul activitatilor taberei 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Basin Harbor Club, Vermont, USA 

Perioada iun 2002 - oct 2002 

Funcţia sau postul ocupat Camp counselor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asiguram supravegherea adulti cu dizabilitati in cadrul activitatilor taberei 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Camp Jened, New York, USA 

 

 



Educaţie şi formare 

- 2004 - 2010 - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de masini, 
Specializarea Ingineria Mediului Industrial, doctorand cu frecventa; 

- 2005 - 2006 - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinta si Ingineria 
Materialelor, specializare Ingineria Mediului Industrial - studii aprofundate; 

- 2001 - 2004 - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinta si Ingineria 
Materialelor, specializare Ingineria Mediului Industrial – inginer diplomat;  

- 1998 - 2001 - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Colegiul Economic, Tehnic si de 
Administratie, specializarea Fabricatie si Management in Industria Mica si Mijlocie – economist 
colegiu;  

- 1994 - 1998 - Liceul Economic Cluj Napoca; 

Limbi străine cunoscute:  Engleza - avansat  
                                            Franceza – mediu 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Microsoft Office  

Permis de conducere: Categoria B, obtinut in 03 dec 2008.  

 


