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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Orbán Helga  

Adresă(e) Str. Donath, nr. 13, ap. 65, jud. Cluj, Cluj-Napoca 

Telefon(oane)    Mobil: 0724020781   

E-mail(uri) hening_helga@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară 

Data naşterii 28.11.1983 

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Inginer Protecția Mediului 

Experienţa profesională  

  

Perioada Apr. 2017 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer ecolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale - documentarea şi întocmirea efectivă de documentaţii pentru reglementarea activităţilor din punct de 
vedere al mediului şi gospodăririi apelor; 
- gestionarea proiectelor interne ale companiei; 
- urmărirea şi gestionarea autorizaţiilor de mediu pentru clienţii din portofoliul alocat; 
- analiza datelor şi realizarea raportărilor către autorităţile de mediu pentru clienţii din portofoliu; 
- pregătirea de informări pe teme legislative şi oferirea informaţiilor legate de modul de implementare 
pentru clienţii din portofoliu; 
- participarea în echipe de audit pe teme de mediu. 

Numele şi adresa angajatorului SC MABECO SRL, str. Dorobanților, nr. 99-101, Ap. 32, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță în domeniul protecției mediului 

  

Perioada Apr. 2016 – Mart. 2017 

Funcţia sau postul ocupat Consultant de specialitate accesare fonduri europene 

Activităţi şi responsabilităţi principale - analiza programelor lansate şi identificarea soluţiilor de finanţare împreuna cu beneficiarii proiectelor; 
- evaluarea eligibilităţii beneficiarilor şi a proiectelor; 
- elaborarea documentaţiilor care compun dosarul cererii de finanţare: formularul cererii de finantare, 
anexe, declaratii, plan de afaceri, analiză de piață; 
- colaborator în întocmirea studiului de fezabilitate;  
- verificarea conformităţii documentelor transmise de către beneficiari şi consilierea acestora în 
obţinerea/ realizarea/ semnarea documentelor; 
- consilierea beneficiarului în relaţia cu instituţia finanţatoare 

Numele şi adresa angajatorului SC GOODWILL CONSULTING GWC SRL, str. Napoca, nr. 16, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de consultanță pentru afaceri și management 
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Perioada Sep. 2014 – Mart. 2016 

Funcţia sau postul ocupat Project Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale - analiza programelor lansate şi identificarea soluţiilor de finanţare împreuna cu beneficiarii proiectelor; 
- evaluarea eligibilităţii beneficiarilor şi a proiectelor; 
- elaborarea documentaţiilor care compun dosarul cererii de finanţare: formularul cererii de finantare, 
anexe, declaratii; 
- colaborator în întocmirea studiului de fezabilitate, in intocmirea documentatiilor tehnice în vederea 
obținerii avizelor/autorizațiilor în cauză, etc; 
- obținerea avizelor/autorizațiilor de principiu necesare depunerii cererii de finanțare; 
- verificarea conformităţii documentelor transmise de către beneficiari şi consilierea acestora în 
obţinerea/ realizarea/ semnarea documentelor; 
- consilierea beneficiarului în relaţia cu instituţia finanţatoare 

Numele şi adresa angajatorului GHT TENDER SRL, str. Frunzișului, nr. 110, Ap.41, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de consultanță pentru afaceri și management 

  

Perioada Feb. 2008 – Aug. 2014 

Funcţia sau postul ocupat Project Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Coordonarea lucrării de execuţie-construcţie staţia de epurare de la Geoagiu Bai (2008-2009) 
    Valoarea proiectului: 807.442 Euro. 
    - urmărirea lucrărilor pe teren din punct de vedere tehnic şi financiar 
    - respectarea bugetului şi a graficului de timp 
    - contact permanent cu beneficiarul lucrării, cu proiectantul lucrării, cooperare continuă cu autorităţile                   
      competente (APM, ABA, etc.) 
    - coordonarea subcontractanţilor 
 
2. Întocmirea ofertelor pentru licitaţii (lucrări de decontaminare, lucrări de alimentare apa, canalizări,      
construcţie staţie de epurare, sistem integrat de management al deşeurilor - 2008-2014): 
    - elaborarea ofertei tehnice 
    - colaborator în întocmirea ofertei financiare  
 
3. Coordonarea lucrării de proiectare şi execuţie decontaminare sol şi apă freatică pe depozitele OMV 
Petrom Adjud, Giurgiu, Reghin și Titu (2010-2016). Valoarea proiectului: 6.232.359 Euro. 
   - colaborator în întocmirea studiilor de evaluare a riscului, a studiilor hidrogeologice, a documentațiilor 
tehnice în vederea obținerii acordurilor de mediu respectiv în vederea obținerii avizelor de gospodărire a 
apelor  
  - obţinerea avizelor/autorizaţiilor de la autorităţile competente în domeniu necesare pentru executarea 
lucrării 

- întocmirea rapoartelor lunare, planurilor de lucru pentru beneficiarul lucrării 
- urmărirea lucrărilor pe teren din punct de vedere tehnic şi financiar 
- respectarea bugetului şi a graficului de timp  
- contact permanent cu beneficiarul lucrării, cooperare continuă cu autorităţile competente (ABA, 
ANAR, ANPM, APM, INHGA)  
- coordonarea subcontractanţilor 

Numele şi adresa angajatorului SC ENVIRO QUALITY SRL, str. Observatorului, nr. 90, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități și servicii de decontaminare 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică, matematică, fizică, chimie, biologie (Profil: informatică) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional "Bethlen Gabor" Aiud 
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Perioada 2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută Dimplomă de inginer în protecţia mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ecologie, Impactul industrial asupra mediului, Monitorizarea fenomenelor de risc, Biodiversitate, 
Ecotoxicologie, Pedologie, Chimia solului, Microbiologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Facultatea de Agricultură 
Secţia: Ingineria şi Protecţia Mediului 

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea riscului si securitatea mediului, Evaluarea impactului asupra mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
Facultatea de Ştiinţa Mediului, studii de masterat 
Specializarea: Evaluarea riscului şi securitatea mediului 

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de absolvire a cursului „Auditul intern al sistemului de management integrat conform            
ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC NQA România SRL 

 
Perioada 

 
2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs Manager de Proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Curs organizat de SCHULTZ CONSULTING şi acreditat de: CNFPA, MECT, MMFES 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Maghiară 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Maghiară  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Engleză  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Franceză  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea unei campanii de colectare selectivă a deşeurilor; 
Experienţă în managementul de proiect şi al echipei. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare PC : MS Office ( Word, Excell, PowerPoint, Acces); Surfer; Abilităţi de utilizare a 
procesoarelor de texte şi a diferitelor baze de date; 
Navigare Internet 

Alte competenţe şi aptitudini Calităţi: seriozitate, adaptabilitate, punctualitate, energică, simţ organizatoric, invăţ foarte repede  

Permis(e) de conducere Categoria B, obținut în 15 sep 2008. 
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Informaţii suplimentare Articole/studii științifice publicate: 
 

Hening Helga, Vidican R., Researches concerning the decontamination process of soils polluted with 

hydrocarbons by applying the bioremediation method – partial results: Bulletin UASVM Agriculture Vol. 

71, No. 1 (2014). 

 
Oana-Cristina Modoi, Lucrina Ștefănescu, Helga Hening, Al. Ozunu, I. Petrescu, Ecological 
reconstruction of mining wastes - TAIEX event: INFRA 25443: Workshop on Mining and the Environment, 
2007 
 

Hening Helga, „Fehér tenger”, Természet Világa, 132. Évfolyam, 11. szám, 2001. november 

Hening Helga, Volt egyszer egy fürdőhely, Nyugati jelen, 2003. jan.11-12 

 
Participare la conferința internatională: The 12 th International Symposium “Prospects for the 3 rd 
Millennium Agriculture”, Cluj-Napoca, 26-28 sept. 2013, cu lucrarea Researches concerning the 
decontamination process of soils polluted with hydrocarbons by applying the bioremediation method – 
partial results. 
 
Participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice "Monitorizarea Calităţii Mediului" Cluj-Napoca, mai 2007, 
cu lucrarea "Impactul industriei clorosodice asupra mediului". 

Starea civilă: căsătorită  

 


