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Curriculum vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume H L LAI V. D NU  EMIL 

Adres (e) TEIUS, Str. OCTAVIAN GOGA NR.61, JUDE UL ALBA, ROMÂNIA 

Telefon(oane) 0754223487   

Fax(uri)  

E-mail(uri)    danut.halalai@gmail.com 

  

Naţionalitate(-t ţi)   ROMÂN  

  

Data naşterii 24.06.1970 

  

Sex MASCULIN 

  

Locul de munc / Domeniul 

ocupaţional 
 Institu ia Prefectului – Jude ul Alba 

 PREFECT 

  

Experienţa profesional   

  

Perioada octombrie 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Comisar ef 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Coordoneaz  activitatea  Serviciului Comisariatul Jude ean Alba al GNM 

Numele şi adresa angajatorului Garda Na ional  de Mediu 

Tipul activit ţii sau sectorul de activitate Protec ia mediului 

Perioada 1994 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Activit i de coordonare specifice 

Numele şi adresa angajatorului S.C.DAMI PROD S.R.L. 

Tipul activit ţii sau sectorul de activitate Produc ie, servicii ecologice 

  

Educaţie şi formare  
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Perioada - 20.04.2015 - 15.05.2015 - AUDITOR DE MEDIU, Ministerul Muncii Familiei, Protec iei Sociale i 
Persoanelor Vârstnice  - SC TERRA NOVA GROUP SRL 
 
 - 2013 Formator, Ministerul Muncii Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice -
S.C.FORMAROM S.R.L. Zal u 
 
 - 2010 - 2012 Facultatea de tiin a i Ingineria Mediului, Universitatea Babe  Bolyai Cluj Napoca, 
specialitatea Evaluarea Riscului i Securitatea Mediului - MASTERAT 
 
- 1989 - 1994, Facultatea de tiin a i Ingineria Materialelor, Universitatea Tehnic  Cluj Napoca – 
Studii universitare 
 
- 1984 -1988 Liceul Industrial Teiu , Jude ul Alba 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) matern (e)  

  

Limba(i) str in (e) cunoscut (e) LB. FRANCEZ  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scris  

Limba   B2  B2  B1  B1  B1 

  

Competenţe şi abilit ţi sociale Sunt o persoan  dinamic , îmi place s  lucrez cu oamenii în medii multiculturale, pe poziţii în care 
comunicarea este important  şi munca în echip  esenţial . 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Cunosc foarte bine problemele jude ului Alba, sunt o persoan  c reia îi place munca în echip  i care 
poate s  se impun  în fa a ascult torilor. Pot s  organizez orice fel de activitate în a a fel încât 
lucrurile s  mearg  bine. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Fiind de meserie INGINER sunt o persoan  organizat  care are cuno tin e tehnice bune. Îmi place s     
g sesc solu ii i s  rezolv orice problem  care se ive te. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Am cuno tin e bune de operare  PC, cunosc bine Microsoft Office, Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  

  

Alte competenţe şi aptitudini În anul 2005 am f cut parte dintr-un colectiv de cercetare unde am brevetat  BOPI 4/2005 OSIM o 
„Instala ie pentru producerea spumei mecanice folosite la produc ia de Betoane Celulare f r   
autoclavizare – Ecologic”. 
Sunt foarte atent la orice problem  legat  de mediu i protec ia acestuia i toate ac iunile mele de pân  
acum s-au bazat doar pe respectul fa  de natura i protec ia mediului. Sunt convins c  omenirea 
trebuie c  în cel mai scurt timp s - i dea seama c  nu poate s  supravie uiasc  numai dac  
RESPECT  la modul cel mai serios tot ceea ce înseamn  mediul înconjur tor. 

  

Permis(e) de conducere B,C,E inclusiv atestat pentru conducerea autocamioanelor mai mari de 7,5 to. 

  
 


