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Curriculum
vitae

Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Baliban Alina
Adresă(e) Strada Izvorului, 410176, Oradea, Romania

Telefon(oane) Mobil: 0744400258
Fax(uri)

E-mail(uri) vidican.alina@gmail.com, vidican_alina@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) romana

Data naşterii 07.03.1983

Sex F

Locul de muncă vizat
/ Domeniul

ocupaţional

Experienţa
profesională

Perioada 01.08.2007 - prezent
Funcţia sau postul

ocupat
biolog

Activităţi şi
responsabilităţi

principale

- respecta prevederile documentatiei SMC
- analizează şi validează datele de calitate a apelor
- participa la elaborarea periodic a datelor privind stadiul calităţii apei
pe bazin şi judeţe
- participa la elaborarea sintezei anuale privind protecţia calităţii apei
la nivel de bazin hidrografic
- organizează şi participă la acţiuni de combatere a poluărilor
accidentale
- participarea la schimb de date si informatii, studii, proiecte
- traduceri la nivel de birou a materialelor din/in limba engleza
- participa la elaborarea manualului de operare pe bazin hidrografic
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Numele şi adresa
angajatorului

Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de apa
Crisuri

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Biologie

Perioada 01.09.2005 – 31.07.2007
Funcţia sau postul

ocupat
Educatoare

Activităţi şi
responsabilităţi

principale

Responsabilitati:
- desfasurarea procesului de invatamant in conformitate cu

cerintele programei activitatilor instructiv- educative din gradinita
de copii

- atragerea sponsorizarilor
- responsabil cu proiectele pe unitate, cu ambientul educational al

unitatii
- responsabil cu educatia rutiera
- secretar al consiliului profesoral.
- competenţe manageriale de sprijinire, consiliere şi evaluare;
- competenţe de comunicare şi relaţionare;
- competenţe de monitorizare a curriculum-ului, a calităţii

procesului educaţional şi a activităţii cadrelor didactice;
- competenţe de management educaţional şi de asigurare a calităţii

educaţiei.
- Comunicare, Colaborare, Consiliere, formare de caractere – în

activitatea de predare si dirigenţie, în familie
- Colaborare – cu parinţii elevilor şi cu alte instituţii şi ong-uri în

organizarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare

Numele şi adresa
angajatorului

G.P.P. nr 48 Oradea

Perioada 01.09.2004 – 31.08.2005
Funcţia sau postul

ocupat
Educatoare

Activităţi şi
responsabilităţi

principale

Responsabilitati:
- indeplinirea cerintelor programei instructiv educative din

gradinita de copii
- de a aplica in timpul procesului de invatamant metodica

activitatilor instructiv- educative
- utilizarea unor metode adecvate varstei prescolare.

Numele şi adresa
angajatorului

G.P.N. Tileagd – centru

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Educatie

Perioada 30.01.2003 – 29.11.2004
Funcţia sau postul

ocupat
Consilier publicitate

Activităţi şi
responsabilităţi

principale

Vanzarea spatiului publicitar din cadrul publicatiei diferitelor firme
care solicitau acest lucru. Identificam agenti economici carora le
prezentam oferta de preturi, negociam si incheiam contracte pentru
spatii publicitare.

Numele şi adresa
angajatorului

Jurnalul de dimineata

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Mass - media



Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003   20060628

Educaţie şi formare

Perioada 2008 - prezent
Calificarea / diploma

obţinută
Doctor

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Toxicologie farmacologica

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /

furnizorului de
formare

USAMV Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj
Napoca

Nivelul în clasificarea
naţională sau

internaţională

Phd

Perioada 2006 - 2007
Calificarea / diploma

obţinută
Master

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Management educational

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /

furnizorului de
formare

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad

Nivelul în clasificarea
naţională sau

internaţională

Master

Perioada 2002 - 2006
Calificarea / diploma

obţinută
Biolog

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Stiinte

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /

furnizorului de
formare

Universitatea Oradea

Nivelul în clasificarea
naţională sau

internaţională

Licenta

Perioada 1997 - 2002
Calificarea / diploma

obţinută
Educatoare - Invatatoare

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Pedagogie, Psihologie

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /

furnizorului de
formare

Liceul pedagogic Iosif Vulcan Oradea
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Nivelul în clasificarea
naţională sau

internaţională

Liceu

Aptitudini şi
competenţe

personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Engleza, franceza, italiana

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare

scrisă

Engleza 1 1 2 2 2
Franceza 1 1 2 2 2

Italiana 3 3 2 3 3
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi
Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

de comunicare, de control, de lucru cu documente, spirit de observare,
capacitate de intelegere a problemelor , capacitate de exprimare scrisã
, spirit de echipã , mobilitate în actiune ;

Competenţe şi
aptitudini

organizatorice

inteligenta, asumare de riscuri, perseverenta, receptivitate fata de nou,
exigenta,spirit critic, consecventa, cinste, capacitate de relationare,
stabilitate comportamentala, echilibru emotiv, sociabilitate, limbaj
elevat, capacitate de comunicare, reguli de conduita

Competenţe şi
aptitudini tehnice

flexibilitate a gandirii, subiectivitate redusa

Competenţe şi
aptitudini de utilizare

a calculatorului

Operare PC ( MS Office, Internet, Qual, Gesro, Gis, etc )
Editarea hartilor in sistemul geografic international
Editarea computerizata a unor lucrari de specialitate
Editarea unor articole in mass-media locala si nationala

Competenţe şi
aptitudini artistice

Canto popular
Chitara
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Alte competenţe şi
aptitudini

1. Realizarea Proiectului Educational “ Traditii de Pasti” – apr.
2004 / Bihor, Tileagd

2. Colaboratoare in proiectul de parteneriat online “ Natura si
prietenii sai “ – mai 2005

3. Articole, reportaje : Crisana, Informatia de Vest, Televiziunea
Transilvania, www.ovidan.ro

4. Participant fara lucrare ca evaluator CNIV – Bucuresti

5. Solicitant expert evaluator in cadrul AEACE – Romania,
Bucuresti

6. Certificat de publicatii pe www.didactic.ro

7. Sustinerea unui Cerc Pedagogic in cadrul G.P.P. nr 48 – 2006 /
Oradea, Bihor

8. Organizatoare a unei licitatii “inchise” de 8 martie in cadrul
G.P.P. nr 48 – 2006 / Oradea, Bihor

9. Publicarea mai multor materiale didactice pe www.didactic.ro

10. Publicare in “Tribuna Invatamantului” a materialului “Educatia
prin toleranta si respect” in cadrul unui concurs “Toti diferiti –
Toti egali” – 2006/2007 Bucuresti

11. Realizarea Proiectului Educational “ Copacul, toamna” – 2006 /
Oradea

12. Participarea ca si colaborator in cadrul Proiectului Educational “
Educatie religioasa” – 2006 / Oradea

13. Instruire privind utilizarea programului ArcGIS – 03 / 08 nov.
2008 – Certificat absolvire curs

14. Participare la workshop-ul “ Rolul ihtiofaunei in atingerea
obiectivelor Directivei Cadru pentru Apa” – 14 / 15 feb. 2008 /
Universitatea Ecologica Bucuresti

15. Instruire privind utilizarea aplicatiei GESRO – 20 / 21 feb. 2008 /
Universitatea Tehnica si de Constructii Bucuresti

16. Aplicatia GESRO la nivelul Biroului GMPRA “ Program pentru
stabilirea calitatii apelor la nivel de bazin hidrografic “ - 25 feb.
2008 / Oradea , DACrisuri

17. Participare la sedinta de lucru pentru nivelul avansati in utilizarea
ArcGIS – 19 / 20 mar. 2008 / Universitatea Tehnica si de
Constructii Bucuresti

18. Participare la intalnirea de lucru cu tema “ Nitrati” – apr. 2008 /
A.N. Apele Romane

19. Participare la intalnirea de lucru privind rularea programului EFI
– mai 2008 / Predeal

20. Participare la workshopul organizat in colaborare cu ASESOFT “
Prezentarea programului WIMS “ – 27 / 29 oct. 2008 / sediul
DAST – Cluj

21. Participare la o actiune umanitara, ( Loc. Holod, Jud. Bihor )
articol aparut in mass-media locala, www.bihon.ro,
www.crisana.ro, www.contrastonline.ro

22. Instruire in ArcGIS in vederea rularii programului de calitate
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24. Participare la intalnirea de lucru privind stabilirea problemelor
legate de programul de calitate Gesro – feb. 2008 / sediul Directia
Ape Banat – Timisoara

25. Participare la workshopul “ Fish ecological assessment of rivers
in central / eastern european countries – applicability of the
European Fish Index EFI + “ – 23 / 24 apr. 2009 / Universitatea
Babes Bolyai , Departamanetul de Ecologie si Taxonomie, Cluj

26. Membra a Asociatiei MaiMultVerde – www.maimultverde.ro

27. Membra a Romanian Society of Limnology www.limnologie.ro

28. Membra a Society of Toxicology – www.toxicology.org

29. Membra a A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness
Research Network – www.alter-net.info

30. Membra a Journal of Biology

31. Membra a Asociatiei Ecologice de Tineret SalvaEco –
www.salvaeco.org

32. Membra a Green Report – www.green-report.ro

33. Membra a Society of Environmental Toxicology and Chemistry –
www.setac.org

34. Membra a Biology Online - http://www.biology-online.org

35. Membra a EcoSemnal – www.ecosemnal.ro

36. Absolventa a cursului mKM ( Mobile Knowledge Management )
in cadrul USAMV, Cluj Napoca

37. Membra a Societatii Romane de Ecologie www.sre.ro

38. Membra a American Rivers Foundation
http://act.americanrivers.org

39. A current member of the mailing list for Water Education
Foundation

40. A current member of INTECOL ( The International Association
for Ecology ) www.intecol.org

41. A current member of the mailing list for Optical Gaging Products,
Inc. www.ogpnet.com

42. Coordonator www.ecolife.ecosapiens.ro ;

43. Voluntar www.ecosapiens.ro ;

44. A current member of the mailing list for Galenus ;

45. Membru al Clubului Herpetologic Oradea din anul 2006 ;

46. Membru in Asociatia Romana de Stiinte Hidrologice;

47. Coordonator zona NV pe cartare a proiectului “Let’s do it
Romania!”

48. Absolvent curs de formare a formatorilor “ Constructia si
promovarea

49. imaginii unitatii scolare si a imaginii personale” – Universitatea
Oradea 2009
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54 . Raport II doctorat : Aspecte privind incidenta celor mai importante

substanţe cu potenţial toxic pe râul Crişul Repede in perioada anilor 2000

– 2009

55 . Raport III doctorat : Determinări fizico-chimice, toxicologice si

biologice din punct de vedere al toxicităţii cu implicaţii asupra

microfaunei, cu masuri de reducere a incidentei substanţelor toxice;

56. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a
Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI prin proiectul
„Elaborarea Strategiei Nationale in domeniul cercetarii, dezvoltarii
tehnologice si inovarii pentru perioada 2014-2020” – participare in
calitate de expert;

57. Articol de specialitate publicat in revista cotata +B Evaluarea starii

chimice a apelor subterane in bazinul hidrografic Crisul Repede - drd.

biol. ( co-autor )

58. Articol de specialitate publicat in revista cotata +B – Evaluarea
starii calitative a apelor subterane in bazinul hidrografic Crisul Repede (
co-autor )

59. Articol de specialitate publicat in revista cotata +B: Evaluarea
prezentei substantelor chimice prioritar periculoase pe raul Crisul Repede
in perioada 2000 -2009 ( prim autor )

60. Articol de specialitate publicat in revista cotata +B: Concentratia
substantelor prioritare si clasificarea calitatii apei in raport cu substantele
periculoase in bazinul hidrografic Crisuri pe anul 2009 ( prim autor )

61. Articol de specialitate publicat in revista cotata +B: Analysis and
evaluation of water resources in the area of Cris Repede basin on the year
2009. ( prim autor )

62. Comparative study on ecological status of surface water monitored
in the area of Cris Repede basin between the years 2007 - 2009. ( prim
autor )

63. Articol de specialitate publicat: Evaluation of the water quality
indicator macrozoobentos existent in Crișul Repede in 2007  Analele
Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Mediului, Vol. XVII, 2011(
prim autor )

64. Articol de specialitate publicat: Evaluation of the water quality
indicator phytoplankton existent in Crișul Repede in 2007  Analele
Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Mediului, Vol. XVI, 2011(
prim autor )

65. Articol de specialitate publicat: Identifying the diversity of
macrophytes existent in Crișul Repede River in 2008 , Analele
Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Mediului,Vol. XVI, 2011(
prim autor )

66. Participare proiect LIFE09/Poluarea cu azot – Iasi – iunie 2014
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Permis(e) de
conducere

Detin permis de conducere categoria B

Informaţii
suplimentare

La cerere pot anexa documente care sa ateste specializarile dobandite
pe parcursul anilor.

Lista publicatiilor :

 “Evaluarea starii chimice a apelor subterane in bazinul hidrografic Crisul Repede”, co –

autor, Analele Universitatii din Oradea, Seria Geografie, XX. 2/2010

 “Evaluarea prezentei substantelor chimice prioritar periculoase pe raul Crisul Repede in

perioada 2000 – 2009” prim – autor, ECOS 22, 2010

 “Concentratia substantelor prioritare si clasificarea calitatii apei in raport cu substantele

periculoase in bazinul hidrografic Crisuri pe anul 2009:, Analele Universitatii din Oradea,

Fascicula Protectia Mediului, XXII, 2014

 “Compartive study on ecological status of surface water monitored in the area of Crisul

Repede basin between the years 2007 – 2009”, prim – autor, Analele Universitatii din

Oradea, Fascicula Protectia Mediului, XXII, 2014

 “Evaluation of the water quality indicator phytoplankton existent in Crisul Repede in

2007”, prim – autor, Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Mediului, XVI,

2011

 “Identifyng the diversity of macrophytes existent in Crisul Repede river in 2008”, prim –

autor,  Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Mediului, XVI, 2011

 “Analiza tendintei poluarii cu nitrati a apelor subterane freatice in bazinul hidrografic

Crisul Repede , co – autor, INHGA, Water resources management under climate and

anthropogenic changes, Bucuresti, septembrie 23 – 26, 2013


