Curriculum vitae
Europass
Informații personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Naționalitate(-tăți)

Popa Bogdan
Mediaș, România
Română

Data nașterii 03.11.1986
Sex

Masculin

Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități şi responsabilități
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

Perioada

Aprilie 2017 – prezent
Membru Consilul de Administratie
Administrarea societății, respectând obligațiile și răspunderile din Contractul de
mandat și Actul constitutiv al ECO SAL S.A
S.C ECO-SAL S.A Mediaș
Salubritate

Iulie 2011 – prezent

Funcția sau postul ocupat Ianuarie 2017 – prezent
Activități şi responsabilități Inginer
principale Citirea, interpretarea și implementarea reglementărilor specifice activității
companiei
Perioada Iulie 2011 – ianuarie 2017
Funcția sau postul ocupat Inspector Serviciul Protecția Mediului
Activități şi responsabilități
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul
ocupat
Activități şi responsabilități
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

Monitorizarea și îmbunătățirea activităților legate de mediu
Stabilirea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului
Realizarea auditului intern pe probleme de management de mediu
Identificarea aspectelor legate de mediu ce caracterizează activitățile desfășurate
de companie
Pregătirea documentației necesare și obținerea autorizațiilor, acordurilor, avizelor
din domeniul protecției mediului necesare pentru desfășurarea activității
Realizarea documentației pentru lucrările de execuție
Supervizarea respectării cu strictețe a cerințelor normelor de protecția muncii
S.N.G.N. Romgaz Sucursala Mediaș, str. Gării, nr.5,Mediaș, județul Sibiu, România
Extracția Gazelor Naturale

Septembrie 2016 – Martie 2017
Membru provizoriu CA
Administrează activitățile din cadrul întreprinderii
Întocmește documentele interne din întreprindere
Asigură bunul mers al activităților din cadrul întreprinderii în vederea atingerii ți
sporirii performanței întreprinderii
S.C ECO-SAL S.A Mediaș
Salubritate

Perioada 2012 – prezent
Funcția sau postul Membru în comisia de realizare și implementare a obiectivelor și activităților
ocupat desfășurate în cadrul A.G.D.R.
Monitorizare, coordonare și îndrumare în realizarea și implementarea obiectivelor și
Activități şi responsabilități activităților Asociației
principale Asociația pentru Gestionarea Deșeurilor din România (A.G.D.R.), Mediaș, România
Numele şi adresa angajatorului ONG
Tipul activității sau sectorul de
activitate
2011- prezent
Membru
Perioada Organizare și coordonare proiecte culturale, sociale și sportive
Funcția sau postul
ocupat Rotaract Club, Mediaș, România
Activități şi responsabilități ONG
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate 2009-2013
Educație și formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Calificarea / diploma obținută
Numele şi tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

Diplomă de Licență
Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi, Transportul Gazelor, Depozitarea fluidelor,
Echipamente și utilaje în industria gazelor naturale, Economisirea gazelor naturale,
Protecția Mediului, Transportul hidrocarburilor, Extracția și condiționarea
hidrocarburilor.
Universitatea,, LUCIAN BLAGA” din Sibiu
Facultatea de Inginerie ,,HERMANN OBERTH
Domeniul Mine, Petrol, Gaze
Specializarea Transportul, depozitarea și Distribuția Hidrocarburilor
Certificat de absolvire programul de perfecționare, Responsabil de Mediu.
S.C. Expert AKTIV Group SRL

Certificat de absolvire seminar,, Studiul privind modalitățile de promovare la nivelul
național a sistemului UE de management de mediu și audit EMAS”
Ministerul Mediului și schimbărilor climatice prin Direcția de Evaluare Impact și
Controlul Poluării

Calificarea / diploma obținută Diplomă seminar,, Noi provocări pentru emisiile industriale și procedura de
autorizare integrată de Mediu”
Numele şi tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

S.C. Meda Consulting

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a cursului ,, Responsabil managementul deșeurilor”
Numele şi tipul instituției de S.C. TUV Karpat SRL
învățământ / furnizorului de
formare
Calificarea / diploma obținută
Numele şi tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

Diplomă de Bacalaureat
Școala Națională de Gaz Mediaș
Profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului
Specializarea Tehnician în Protecția Mediului

Aptitudini şi competențe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Competențe şi abilități sociale

Competențe şi aptitudini tehnice
Competențe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere

Engleză: citit – excelent; scris – excelent; vorbit – excelent
Franceză: citit – satisfăcător; scris – satisfacător; vorbit – satisfăcător

Capacitate de asimilare de noi informații și abilități, comunicare seriozitate,
corectitudine în relațiile de muncă, abilitatea de a respecta opinia celorlalți și de a
lucra în echipă, sociabil.
Operare PC
Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point) Windows, Internet Explorer.
Categoria B

