Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

Bălan Ana-Maria

Str. Aleea Nicolae Titulescu, Nr. 2, Bl. 11, Ap. 5, Et. 1, Panciu, Jud. Vrancea
(+4)0725 074 576
anamariabalan.art@gmail.com
română
12/04/1991

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Octombrie 2020 - prezent
Consilier Local
Consiliul Local al Primăriei Orașului Panciu, Vrancea
23.02.2015 – prezent
Visual Artist/Antreprenor
Pictură și organizare evenimente culturale și artistice
SC ABART SPACE SRL-D, str. Ale. Nicolae Titulescu, nr.2, bl.11, ap. 5, Panciu, Vrancea
Activități de creație artistică
07.02.2017 – 03.08.2018
Product Manager
 Dezvoltarea portofoliului de legaturi si retele de colaborare,
 Promovarea produselor si serviciilor,
 Promovarea inovarii si schimbarii in cadrul organizatiei,
 Gestionarea inovatiei produselor sau serviciilor in cadrul organizatiei,
 Coordonarea activitatilor de dezvoltare a structurilor organizationale inovative,
 Supervizarea echipei tehnice in derularea ativitatii de inovare,
 Elaborarea planului de marketing pentru produsele coordonate,
 Coordonarea lansarii produsului sau serviciului inovativ,
 Coordonarea procesului de stabilire a preturilor produselor,
 Elaborarea previziunilor financiare pentru un proiect de dezvoltare produs,
 Planificarea vanzarilor pentru produsul nou sau imbunatatit,
 Monitorizarea respectarii standardelor de calitate pentru materialele de promovare a
produselor.
SC ALTEX PROD SRL, str. Costache Negri 13, oraș Panciu, Vrancea
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

31.08.2015 – 15.01.2017
Coordonator compartiment SSM-SU-Mediu-Protecție Civilă – Administrativ
 Pe linia Securității și Sănătății în muncă
 Pe linia Prevenirii și Stingerii Incendiilor
 Pe linia Protecției Civile
 Pe linie de Pază și Administrativ
 Pe linia Managementului Calității și Mediului, conform fișei postului.
SC ROWENI-INDUSTRIE SRL , str. Libertății, nr. 244, Cartier Unirea, oraș Odobești, Vrancea
Fabricare de mobila și altor produse auxiliare

05 - 07. 2014
Practicant
 Obținerea și optimizarea dispersiilor fotocatalitice de dioxid de titan și depunerea pe substrat de
sticlă, prin pulverizare la rece.
 Studierea adaosului de surfactant PEG 400 asupra stabilității dispersiei fotocatalitice.
Institulul de Cercetare Dezvoltare Inovare din Brașov
Str. Institutului nr. 10, Brașov
Contribuie direct la dezvoltarea infrastructurii de cercetare de calitate prin reunirea resurselor intr-un
spatiu comun. Permite realizarea de proiecte complexe, inter, multi și trans-disciplinare.
07. 2013
Practicant





Monitorizarea factorilor de mediu: supravegherea datelor înregistrate pe parcursul zilei în
laboratorul de radioactivitate a mediului,
Utilizarea echipamentului special pentru cântarirea și analiza filtrelor cu poluanți atmosferici,
Analiza și interpretarea probelor de sol din diferite puncte ale Jud. Brașov,
Folosirea echipamentului și măsurarea nivelului de zgomot din punctele speciale din interiorul
Brașovului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov
Str.Politehnicii nr.3, Braşov Jud.Braşov, cod 500019
Implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare
Atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braşov

Educaţie şi formare
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

1.02.2016 – 07.03.2016
Inspector în domeniul securitătii și sănătății în muncă
Competență în activitatea de securitate și sănătate în muncă
SC Alsec Consult SRL, Focsani
Perfecționare
21.03.2016 – 7.04.2016
Cadru Tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
Competențe în activitatea prevenirii și stingerii incendiilor
SC MultiProtCons SRL București
Perfecționare

1.10.2014 - 2016
Inginer /Masterand în Inginerie Forestieră
Eco-Design, Arhitectura, Restaurare-Conservare mobilier
Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului
Nivelul 5 de calificare
01.10.2010 - 15.07.2014
Inginer de Mediu / Licențiat în Ingineria și protecția mediului în industrie
Inginerie mecanică, Ingineria proceselor de mediu, Chimia mediului, Legislaţie pentru mediu,
Management de mediu, Ştiinţa Solului şi Procese de Depoluare a Solului, Procese de tratare a apei,
Procese de purificare a atmosferei, Managementul si valorificarea deşeurilor, Sisteme de energii
regenerabile, Modelare 3D
Analiza şi evaluarea efectului proceselor şi produselor asupra calităţii mediului
Dezvoltarea de produse considerând conceptele dezvoltării durabile şi calitatea mediului
Proiectarea proceselor de depoluare, a monitorizării calităţii mediului şi a proceselor de audit al calităţii
mediului
Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Design de Produs și Mediu, specializarea Ingineria și
Protecția Mediului în Industrie
Nivelul 4 de calificare
15.09.2006 – 15.06.2010
Tehnician în activităţi economice
Economie, Contabilitate, Marketing, Managementul calitătii, Asigurări
Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, Profil Servicii, Specializarea Economic
Nivelul 3 de calificare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Engleză
Italiană
Franceză
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Română
Română

Engleză, Italiană, Franceză
Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire

Participare la
conversaţie
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Discurs oral

B2
B2
B1

Scriere

Exprimare scrisă
B1
B1
B2

Comunicare bună scrisă și vorbită, fire dinamica, competitivă, sociabilă, tolerantă.
Spirit de echipă, capacitate de asimilare de noi informații și abilități, competențe dobândite în urma
realizării numeroaselor proiecte de grup din cadrul facultății job-urilor și pe proiecte personale.
Capacitatea de adaptare în medii multiculturale, doândită în interacționarea repetată cu oameni din
diferite medii culturale, colegi, cadru profesoral, prieteni, colaboratori din țară sau din străinătate.
Aptitudini în organizarea şi planificarea activităţilor, proiectelor; competenţe de coordonator
Punctualitate, responsabilitate, inițiativă, creativitate, lucru în echipă, aceste aptitudini au fost dobândite

și îmbunătățite și în cadrul activităților de voluntariat Proiectul Bambini şi “Prima Stradă pentru Copii”
din Braşov, Festivalul Multicultural și Medieval “Etnovember” 2014 din Brașov, precum și în cadrul altor
activități individuale și de grup.











Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Septembrie 2020 – Eveniment de grup în cadrul echipei de artiști “Unveiled” la “TamTam
Festival”, organizat de TamTam Festival, la Brașov;
August 2020 – Expoziție personală “Introspecție” – la Restaurant A15, București;
7 Martie 2020 - Campania “Femei care inspiră” , organizat de radio Itsy Bitsy, București;
Ianuarie – Martie 2020 – Expoziție “hARTA descoperirii prin culoare” pentru copii, organizat de
Ana-Maria Bălan și Casa de Cultură Mihai Eminescu din Panciu, Vrancea;
Ianuarie 2020 – Expoziție personală – “Cum iubește cineva un tablou” la Centrul Cultural
Reduta, Brașov;
Decembrie 2019 - Licitație Caritabilă de Artă - “Impreună dăm culoare speranței”, organizat de
Asociația “Împreună dăm culoare speranței” la Q Event, Brașov;
Noiembrie 2029 – Eveniment de grup “Inedithe”- organizat de Inedithe, la București;
Iunie 2019 – Expoziție personală – “Vizită-n Univers” – la Ora 0, Brașov;
Martie/Aprilie 2019 – Expoziție personală – “Început de poveste”, organizată de Casino Sinaia
la Galeria Regală de Artă, Sinaia
Ianuarie 2019 – Expoziție personală – “Cu pași mici” , organizată de Casa de Cultură “Mihai
Eminescu”, la Panciu, Vrancea.

Utilizarea eficientă a diferitelor instrumente și echipamente de laborator
Utilizarea eficientă a echipamentelor de birou
Certificat de „Utilizator experimentat” în utilizarea calculatorului
Buna gestionare a programelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™)
Buna utilizare a programelor de proiectare Catia, SolidWorks
Competenţe în editarea şi modificarea fotografiilor, utilizarea programelor Adobe Photoshop, Illustrator.
Simț estetic dezvoltat, spirit analitic dezvoltat, atenție la detalii
Desenul, pictura, fotografia, restaurarea, marketingul de imagine, promovare, dar includ și reciclarea
Activițăți sportive, recreative
Competenţe antreprenoriale, dobândite în timpul cursurilor de „Dezvoltare antreprenorială
multisectorială la nivelul regiunilor de dezvoltare Centru şi Nord-Est”, organizate de către Asociaţia
pentru Integrare şi Dezvoltare Comunitară – INDECO, Iaşi.
Competenţe în managementul şi psihologia educaţiei şi în psihologia individului dobândite în timpul
cursurilor de „Psihologie și Științele Educaţiei” din cadrul „Departamentului de Pregătire pentru
personalul didactic”

Permis(e) de conducere

Categoria B (din anul 2009)

