
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Director tehnic MEI-RA 
Administrația Bazinală de Apă Mureș [ 07/10/2021 – În curs ] 

Localitatea: Târgu-Mureș 
Țara: România 

Șef birou Avize și Autorizații 
Administrația Bazinală de Apă Mureș - SGA Mures [ 01/08/2017 – 07/10/2021 ] 

Adresă: Târgu-Mureș (România) 

Șef Laborator Calitatea Apelor, Responabil cu managementul tehnic și asigurarea calității 
Administrația Bazinală de Apă Mureș [ 01/02/2015 – 31/07/2017 ] 

Adresă: Târgu-Mureș (România) 

Biolog - efectuarea analizelor medicale (program norma redusa) 
Laboratoarele Bioclinica [ 10/03/2013 – 28/08/2013 ] 

Adresă: Târgu-Mureș (România) 

Biolog - Gestiunea si monitoringul calitativ si cantitativ a resurselor de apa 
Administrația Bazinală de Apă Mureș [ 05/02/2005 – 01/02/2015 ] 

Adresă: Târgu-Mureș (România) 

Profesor biologie si ecologie 
Liceul Forestier „Ion Vlasiu” [ 01/08/2002 – 02/2005 ] 

Adresă: Târgu-Mureș (România) 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Certificat de absolvire - pentru ocupația FORMATOR, Furnizorul de formare - ANOFM România,
CRFPA Tg. Mureș 
[ 20/03/2019 – 06/05/2019 ] 

Raluca Cosmina Mikk 
Cetățenie: română  

 

Data nașterii: 04/01/1980  

Gen: Feminin  

 

 

 

(+40) 742070823 

E-mail: raluca.mikk@dam.rowater.ro 

Site de internet: http://mures.rowater.ro/ 

Adresă: str Koteles Samuel 33, 540530 Targu Mures (România) 
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engleză 

COMPREHENSIUNE ORALĂ B1  CITIT B1  SCRIS B1  

EXPRIMARE SCRISĂ B1  CONVERSAȚIE B1  

Prezentarea ghidului pentru auditarea sistemelor de management – SR EN ISO 19011:2011 (cu
tematica prezentata in anexa certificatului – Prezentarea generala a cerintelor 
RENAR – Asociatia de Acreditare a Laboratoarelor din Romania - Bucuresti [ 25/11/2015 – 27/11/2015 ] 

Expertiza si managementul calitatii apelor 
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș [ 02/02/2015 – 05/02/2015 ] 

Biochimie medicală aplicată 
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș [ 01/11/2014 – 29/11/2014 ] 

Managementul resurselor naturale 
Fundația ProPark – proiect ”Natura 2000 și Dezvoltarea durabilă în România” [ 11/2014 ] 

Protecția naturii și Planuri de management pentru arii protejate 
Fundația PosMediu [ 11/2014 ] 

Gestiunea durabilă a resurselor de apă - curs postuniversitar 
Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” – Iasi, Facultatea de Hidrotehnica [ 10/2013 – 12/2013 ] 

Semnificația clinică a testelor de laborator 
Universitatea de Medicină si farmacie „Iuliu Hațieganu” - Cluj Napoca [ 10/06/2013 – 13/06/2013 ] 

Diplomă de master in specializarea - Studiul si analiza medicamentului 
Universitatea de Medicină si farmacie „ Iuliu Hatieganu ” - Cluj Napoca Facultatea de Farmacie [ 2007 
– 2008 ] 

Licențiat în specializarea biologie 
Universitatea „Babes-Bolyai”- Cluj Napoca Facultatea de Biologie si Geologie [ 1998 – 2002 ] 

Specializare: matematică-fizică 
Liceul „Octavian Codru Taslauanu” [ 1994 – 1998 ] 

Adresă: Toplița, jud. Harghita (România) 

COMPETENȚE LINGVISTICE 

Limbă(i) maternă(e): română 

Altă limbă (Alte limbi): 
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COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

Competențe organizatorice 
capacitate de analiza si corelare a informatiilor, capacitate de organizare, de control, de lucru cu documente,
spirit de observare, capacitate de a intelege problemele, rationament deductiv, flexibilitate a gandirii, asumare de
riscuri, constiincioasa, ambitioasa, obiectiva, perseverenta, punctuala, exigenta, fire optimista, respect si simt al
responsabilitatii pentru munca de efectuat, ușor adaptabilă la diverse situații

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

Competențe de comunicare și interpersonale 
bune abilități de comunicare dobândite de-a lungul experienței mele profesionale, în diversele domenii în care
am activat, spirit de echipă, capacitate bună de comunicare atât din punct de vedere verbal, gestic cât și scriptic

3 / 3


	Raluca Cosmina
        Mikk
	EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
	Director tehnic MEI-RA
	Șef birou Avize și Autorizații
	Șef Laborator Calitatea Apelor, Responabil cu managementul tehnic și asigurarea calității
	Biolog - efectuarea analizelor medicale (program norma redusa)
	Biolog - Gestiunea  si monitoringul calitativ si cantitativ a resurselor de apa
	Profesor biologie si ecologie

	EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
	Certificat de absolvire - pentru ocupația FORMATOR, Furnizorul de formare - ANOFM  România, CRFPA Tg. Mureș
	Prezentarea ghidului pentru auditarea sistemelor de management                                        –  SR EN ISO 19011:2011 (cu tematica prezentata in anexa certificatului –                                          Prezentarea generala a cerintelor
	Expertiza si managementul calitatii apelor
	Biochimie medicală aplicată
	Managementul resurselor naturale
	Protecția naturii și Planuri de management pentru arii protejate
	Gestiunea durabilă a resurselor de apă - curs postuniversitar
	Semnificația clinică a testelor de laborator
	Diplomă de master in specializarea - Studiul si analiza medicamentului
	Licențiat în specializarea biologie
	Specializare: matematică-fizică

	COMPETENȚE LINGVISTICE
	engleză

	COMPETENȚE ORGANIZATORICE
	Competențe organizatorice

	COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
	Competențe de comunicare și interpersonale




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Raluca Cosmina
                 Mikk
            
             
                 Email
                 raluca.mikk@dam.rowater.ro
            
        
         1
    
     
         
             Raluca Cosmina
             Mikk
        
         
             Email
             raluca.mikk@dam.rowater.ro
        
         
             Web
             http://mures.rowater.ro/
        
         
             Telephone
             home
             40
             742070823
             ro
        
         
             work
             
                 str Koteles Samuel 33
                 Targu Mures
                 ro
                 540530
            
        
         ro
         1980-01-04
         female
         rum
    
     
         
         
             
                 Administrația Bazinală de Apă Mureș
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Director tehnic MEI-RA
                     
                         
                             2021-10-07
                        
                         true
                    
                     Târgu-Mureș
                     ro
                
            
             
                 Administrația Bazinală de Apă Mureș - SGA Mures
                 
                     
                         
                             Târgu-Mureș
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Șef birou Avize și Autorizații
                     
                         
                             2017-08-01
                        
                         
                             2021-10-07
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Administrația Bazinală de Apă Mureș
                 
                     
                         
                             Târgu-Mureș
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Șef Laborator Calitatea Apelor, Responabil cu managementul tehnic și asigurarea calității
                     
                         
                             2015-02-01
                        
                         
                             2017-07-31
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Laboratoarele Bioclinica
                 
                     
                         
                             Târgu-Mureș
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Biolog - efectuarea analizelor medicale (program norma redusa)
                     
                         
                             2013-03-10
                        
                         
                             2013-08-28
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Administrația Bazinală de Apă Mureș
                 
                     
                         
                             Târgu-Mureș
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Biolog - Gestiunea  si monitoringul calitativ si cantitativ a resurselor de apa
                     
                         
                             2005-02-05
                        
                         
                             2015-02-01
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Liceul Forestier „Ion Vlasiu”
                 
                     
                         
                             Târgu-Mureș
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Profesor biologie si ecologie
                     
                         
                             2002-08-01
                        
                         
                             2005-02
                        
                         false
                    
                
            
        
         
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-03-20
                    
                     
                         2019-05-06
                    
                     false
                
                 
                     Certificat de absolvire - pentru ocupația FORMATOR, Furnizorul de formare - ANOFM  România, CRFPA Tg. Mureș
                
            
             
                 RENAR – Asociatia de Acreditare a Laboratoarelor din Romania - Bucuresti
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-11-25
                    
                     
                         2015-11-27
                    
                     false
                
                 
                     Prezentarea ghidului pentru auditarea sistemelor de management                                        –  SR EN ISO 19011:2011 (cu tematica prezentata in anexa certificatului –                                          Prezentarea generala a cerintelor
                
            
             
                 Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-02-02
                    
                     
                         2015-02-05
                    
                     false
                
                 
                     Expertiza si managementul calitatii apelor
                
            
             
                 Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014-11-01
                    
                     
                         2014-11-29
                    
                     false
                
                 
                     Biochimie medicală aplicată
                
            
             
                 Fundația ProPark – proiect ”Natura 2000 și Dezvoltarea durabilă în România”
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014-11
                    
                     false
                
                 
                     Managementul resurselor naturale
                
            
             
                 Fundația PosMediu
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014-11
                    
                     false
                
                 
                     Protecția naturii și Planuri de management pentru arii protejate
                
            
             
                 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” – Iasi, Facultatea de Hidrotehnica                         
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013-10
                    
                     
                         2013-12
                    
                     false
                
                 
                     Gestiunea durabilă a resurselor de apă - curs postuniversitar
                
            
             
                 Universitatea de Medicină si farmacie „Iuliu Hațieganu” - Cluj Napoca
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013-06-10
                    
                     
                         2013-06-13
                    
                     false
                
                 
                     Semnificația clinică a testelor de laborator
                
            
             
                 Universitatea de Medicină si farmacie „ Iuliu Hatieganu ” - Cluj Napoca Facultatea de Farmacie
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2007
                    
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 
                     Diplomă de master in specializarea - Studiul si analiza medicamentului
                
            
             
                 Universitatea „Babes-Bolyai”-  Cluj Napoca                     Facultatea de Biologie si Geologie
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1998
                    
                     
                         2002
                    
                     false
                
                 
                     Licențiat în specializarea biologie
                
            
             
                 Liceul „Octavian Codru Taslauanu”
                 
                     
                         
                             Toplița, jud. Harghita
                             ro
                        
                    
                
                 
                     
                         1994
                    
                     
                         1998
                    
                     false
                
                 
                     Specializare: matematică-fizică
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competențe de comunicare și interpersonale
                 <p>bune abilități de comunicare dobândite de-a lungul experienței mele profesionale, în diversele domenii în care am activat,&nbsp;spirit de echipă, capacitate bună de comunicare atât din punct de vedere verbal, gestic&nbsp;cât și scriptic</p>
            
        
         
             
                 Competențe organizatorice
                 <p>capacitate de analiza si corelare a informatiilor,&nbsp;capacitate de organizare,&nbsp;de control, de lucru cu documente, spirit de observare, capacitate de a intelege problemele, rationament deductiv, flexibilitate a gandirii, asumare de riscuri, constiincioasa, ambitioasa, obiectiva, perseverenta, punctuala, exigenta, fire optimista,&nbsp;respect si simt al responsabilitatii pentru munca de efectuat, ușor adaptabilă la diverse situații</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
    


