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INFORMAŢII PERSONALE Alexandru Balint  
 

 

 Calea Rahovei, nr. 291, bl. 81B, et. 6, ap. 24, sector 5, București, România 

   +40 769 687 634 

 alexandruioan.balint@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/alexandru-balint-0a380568    

Skype ID: alexandru.balint10   

Sexul Masculin | Data naşterii 02/11/1988 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

 

 

 

POZIŢIA Asistent Universitar  

Februarie 2018 – Prezent  Asistent Universitar 

Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Departamentul de Inginerie 
Geologică 

▪ Activități didactice și cercetare 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ Superior 

Noiembrie 2017 – Prezent  Administrator 

S.C. ENVIROLAND S.R.L. București, România 

Managementul firmei și implicare în diverse proiecte de mediu și SSM care includ următoarele: 

▪ Audituri de mediu și SSM pentru conformarea cu cerințele legale și corporatiste; 

▪ Elaborare studii de mediu; 

▪ Documentații pentru obținerea autorizațiilor de mediu. 

Tipul sau sectorul de activitate  Consultanță de mediu 

Decembrie 2016 – Noiembrie 
2017  

Consultant de mediu principal 

S.C. AUDITECO GES S.R.L. București, România 

Coordonare echipe de consultanți în diverse proiecte de mediu și SSM care includ următoarele: 

▪ Audituri de mediu și SSM pentru conformarea cu cerințele legale și corporatiste; 

▪ Elaborare studii de mediu; 

▪ Documentații pentru obținerea autorizațiilor de mediu. 

Tipul sau sectorul de activitate  Consultanță de mediu 

Iunie 2014 – Decembrie 2016 Consultant de mediu 

S.C. AUDITECO GES S.R.L. București, România 

Membru în echipe de consultanți în diverse proiecte de mediu și SSM care includ următoarele: 

▪ Audituri de mediu și SSM pentru conformarea cu cerințele legale și corporatiste; 

▪ Elaborare studii de mediu; 

▪ Documentații pentru obținerea autorizațiilor de mediu. 

Tipul sau sectorul de activitate  Consultanță de mediu 

Februarie 2014 – Iunie 2014 Inginer de mediu junior 

S.C. GREEN PARTNERS S.R.L. Cluj-Napoca, România 

▪ Suport pentru experții de mediu pentru elaborarea unor studii de mediu finanțate de IFI. 

Tipul sau sectorul de activitate  Consultanță de mediu 

mailto:alexandruioan.balint@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/alexandru-balint-0a380568
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ianuarie 2013 – Februarie 2014 Inspector de mediu 

S.C. ELECTROLUX ROMÂNIA S.A. Satu Mare, România 

▪ Aprobarea proiectelor tehnice de mediu și analizarea ofertelor; 

▪ Monitorizarea factorilor de mediu și gestionarea stației de epurare a apelor; 

▪ Elaborarea caietelor de sarcini pentru diverse lucrări de reabilitare și . 

Tipul sau sectorul de activitate  Producție aragazuri și cuptoare 

Iunie 2012 – Februarie 2014 Administrator clădiri 

S.C. ELECTROLUX ROMÂNIA S.A. Satu Mare, România 

▪ Monitorizarea lucrărilor de construcții și ale altor lucrări aferente fabricii (instalații de aer comprimat, 
gaz, canalizare și electrice) pentru a verifica securitatea și calitatea lucrărilor; 

▪ Gestionarea planurilor de situație tipărite și în format digital; 

▪ Suport tehnic superiorului direct (Directorul departamentului Inginerie); 

▪ Elaborarea caietelor de sarcini pentru diferite lucrări de construcții și instalații. 

Tipul sau sectorul de activitate  Producție aragazuri și cuptoare 

Octombrie 2017 – prezent Doctorat în Geologie ISCED 8 

Universitatea din București, Școala Doctorală de Geologie 

▪ Cercetare științifică și elaborarea documentațiilor în domeniile Geologie, Hidrogeologie, Geologie 
inginerească și Protecția mediului. 

Octombrie 2014 – Iunie 2016 Masterat Inginerie Geologică și Geotehnică Ambientală ISCED 7 

Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică 

▪ Proiectarea rețelelor de monitorizare, Inginerie seismică, Stabilitatea taluzurilor și versanților, 
Investigații geotehnice in-situ, Mecanica rocilor, Fundații speciale, Investigații geofizice. 

2015 Curs postuniversitar – Evaluarea riscurilor de accidentare și 
îmbolnăvire profesională 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar de Nord Baia Mare, Departamentul pentru 
studii doctorale și postuniversitare 

▪ Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională. 

Octombrie 2011 – Iunie 2013 Masterat Topografie Minieră și Cadastru (fără susținerea 
examenului și tezei de disertație) 

ISCED 7 

Universitatea din Petroșani, Facultatea de Mine 

▪ Sisteme informaționale geografice (GIS), Topografie, Cadastru, Proiectarea lucrărilor miniere. 

Octombrie 2007 – Iunie 2011 Licență în Ingineria Mediului ISCED 6 

Universitatea din Petroșani, Facultatea de Mine 

▪ Reabilitarea terenurilor degradate, Monitorizarea mediului, Geologie și geologie inginerească, 
Ecologie și protecția mediului, Poluarea mediului, Mecanica fluidelor, Tehnici de preparare a 
substanțelor minerale utile. 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1  C1  C1  C1  

  

Franceză A1  B1  A1  A1  A2  

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Competențe bune de comunicare, precum și de susținere a discursurilor orale ca urmare a 
experienței dobândite în cadrul firmelor de consultanță și în cadrul laboratoarelor susținute; 

▪ Competențe bune de comunicare la toate nivelurile dobândite ca urmare a comunicării cu persoane 
din top management (ex: audituri) și tehnicieni și operatori (ex: lucrări de foraj). 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Bune competențe de organizare dobândite ca responsabil de lucrări în proiectele desfășurate. 

▪ Bune competențe de management dobândite în proiectele desfășurate ca manager de proiect prin 
coordonarea echipelor de consultanți. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Foarte bune cunoștințe și experiență în desfășurarea evaluărilor de mediu a amplasamentelor de 
nivel I și II (lucrări de teren, raportare factuală și interpretative), elaborarea evaluărilor de risc și 
impact asupra mediului, a studiilor de fezabilitate pentru lucrările de remediere, rapoartelor de 
Securitate și a documentațiilor necesare în vederea obținerii autorizațiilor de mediu în conformitate 
cu standardele internaționale și bunele practice; 

▪ Foarte bune cunoștințe și experiență în lucrări de teren geologice și de mediu (investigații de teren, 
prelevarea probelor de sol și apă subterană în scopuri de mediu și geotehnice, măsurători in-situ 
etc.); 

▪ Foarte bune cunoștințe și experiență în elaborarea hărților și interpretarea rezultatelor utilizând soft-
uri GIS (QGIS, ArcGIS, Golden Software Surfer), soft-uri de modelare (AutoCAD și AutoCAD Civil 
3D, Golden Software Voxler) și soft-uri pentru analize de stabilitate a taluzurilor și versanților 
(Rocscience Slide); 

▪ Foarte bune cunoștințe și experiență în auditarea de mediu și Securitate și sănătate în muncă pentru 
evaluarea conformării cu cerințele legale și în cadrul tranzacțiilor de terenuri (Due Diligence); 

▪ Cunoștințe și experiență în Sisteme de management al calității (ISO 9001), mediului (14001) și 
securității și sănătății ocupaționale (OHSAS 18001 și ISO 45001). 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

 ▪ Microsoft Word – competențe avansate (raportare și template design); 

▪ Microsoft Excel – competențe avansate (foi de calcul – eficiența energetică în clădiri, calcule conform 
standardului ASTM E1739 − 95 Reapproved 2015 Standard Guide for Risk-Based Corrective Action 
Applied at Petroleum Release Sites); 

▪ Microsoft Powerpoint – competențe avansate; 

▪ QGIS, ArcGIS and Golden Software Surfer – competențe avansate (hărți de biodiversitate, hărți de 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

 
 
 

risc la alunecări de teren, zone de hazard pe baza scenariilor elaborate pentru amplasamente 
Seveso, diferite planuri de situație, interpolări de date și analize geostatistice); 

▪ Autodesk AutoCAD & Civil 3D – competențe intermediare spre avansat (actualizarea planului de 
situație pentru fabrica Electrolux România, design 3D pentru depozite de deșeuri, diverse planuri de 
situație, interpolări de date și analize geostatistice); 

▪ Visual MODFLOW FLEX și CLASSIC INTERFACE – competențe intermediare spre avansat 
(modelarea curgerii apelor subterane și a transportului contaminanților, inclusiv a metodelor de 
remediere); 

▪ Golden Software Voxler – competențe avansate (reprezentarea și analiza 3D a contaminării solului); 

▪ Rocscience Slide – competențe intermediare (analize de stabilitate pentru taluzuri și versanți prin 
diverse metode); 

▪ Rockware Rockworks – competențe de bază (modelare 3D a structurilor geologice); 

▪ Plaxis – competențe de bază (Proiectare și analiză geotehnică). 

Permis de conducere  Cat. B din 2009 

Publicaţii ▪ Balint-Ponici A., Balint A., Manescu C., Petra S., Toma F. (2019)  Analysis of the existing research 
related to the usage of ornamental plants in phytoremediation,  Book of Abstracts, International 
Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", June 6-8, 2019, Bucharest, Romania, Section 
2: Horticulture, pp. 139, ISSN 2457-3213 

▪ Scrădeanu D.,  Tevi G., Balint A. (2018)  The best practices for the assessment of the rainwater 
drained by the urban sewerage systems,  Proceedings of the 21st International Symposium “The 
Environment and the Industry”, Bucharest, Romania, ISSN-L 1843-5831, pp. 285-293 

▪ Balint A. (2015) Harta de risc natural la alunecări de teren conform standardului românesc pentru un 
areal din județul Prahova, Volumul celui de-al 13-lea Simpozion Național Studențesc „Geoecologia” 
Petroșani, România 2015, ISSN 1842-4430, pp. 48-52 

▪ Balint A. (2015) Hărți de hazard la alunecări de teren conform modelului ICG pentru un areal din 
județul Prahova, Volumul celui de-al 13-lea Simpozion Național Studențesc „Geoecologia” Petroșani, 
România 2015, ISSN 1842-4430, pp. 44-48 

▪ Ponici A., Balint A. (2015) Concept de amenajare peisageră a incintei E.M. Petrila în contextul 
dezvoltării durabile, Volumul celui de-al 13-lea Simpozion Național Studențesc „Geoecologia” 
Petroșani, România 2015, ISSN 1842-4430, pp. 99-103 

▪ Ponici A., Balint A. (2013) Îmbunătățirea problemelor mediului urban prin intermediul acoperișurilor 
verzi, Volumul celui de-al 12-lea Simpozion Național Studențesc „Geoecologia” Petroșani, România 
2013, ISSN 1842-4430, pp. 177-181 

▪ Balint A. (2012) Analiza de stabilitate a haldei de steril Valea Rogoazelor, Volumul celui de-al 11-lea 
Simpozion Național Studențesc „Geoecologia” Petroșani, România 2012, ISSN 1842-4430, pp. 93-
97 

▪ Balint A. (2012) Variaţia nivelului hidrostatic în forajele executate pe halda de steril Valea 
Rogoazelor, Volumul celui de-al 11-lea Simpozion Național Studențesc „Geoecologia” Petroșani, 
România 2012, ISSN 1842-4430, pp. 89-93 

▪ Balint A. (2010) Problema stabilităţii haldelor de steril în contextul protecţiei mediului. Studiu de caz 
– halda de steril E.M. Petrila, 1st International Geoscientists Student Conference, București, 
România 2010, ISBN 978-973-88845-3-3 pp. 91-94 

▪ Paraipan O., Balint A. (2008) Solvenţi folosiţi în extracţia masei organice a cărbunelui, Volumul celui 
de-al 9-lea Simpozion Național Studențesc „Geoecologia” Petroșani, România 2008, ISSN 1842-
4430, pp. 184-188. 

Afilieri 

 

▪ Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR) – din 2013; 

▪ Membru al Asociației Române de Geologie Inginerească (ARGI) – din 2015; 

▪ Membru al International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG) – din 
2015; 

▪ Membru al Asociației Hidrogeologilor din România (AHR) – din 2017; 

▪ Membru al  International Association of Hydrogeologists (IAH) – din 2018; 

▪ Membru al Asociației Române de Mediu (ARM) – din 2018. 
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Proiecte Selecție a câte 3 proiecte importante din fiecare categorie de activități. 
 
Proiecte de investigare, evaluare a riscurilor asociate siturilor contaminate și studii de fezabilitate 
pentru lucrări de remediere (13 proiecte): 

▪ Director de proiect (2020) – Investigarea unui amplasament industrial din zona de est a României, 
evaluarea riscurilor asociate sitului contaminat și estimarea costurilor de remediere a solului, apei 
subterane și de eliminare a materialelor și substanțelor periculoase (ex: produse din azbest, 
rezervoare subterane și supraterane etc.). 

▪ Director de proiect (2017) – Elaborarea raportului geologic de investigare și evaluare a poluării 
mediului geologic pentru un fost depozit de carburanți din zona de sud a României. 

▪ Responsabil cu execuția (2016-2017) – Investigarea unui amplasament industrial din București, 
evaluarea riscurilor asociate sitului contaminat și estimarea costurilor de remediere a solului și apei 
subterane. 

 
Proiecte de evaluare a impactului asupra mediului (7 proiecte): 

▪ Director de proiect (2019-2020) – Evaluarea impactului asupra mediului pentru construirea unui mall 
în zona de sud a României, pe trei secțiuni principale: protecția mediului, biodiversitate și 
peisagistică. 

▪ Responsabil cu execuția (2018-2020) – Evaluarea impactului asupra mediului și mediului social 
pentru construirea unui centru de mari arși în România. 

▪ Responsabil cu execuția (2017) – Evaluarea impactului asupra mediului pentru construcția unei 
fabrici de parbrize în România. 

 
Proiecte de evaluare a riscurilor de mediu (9 proiecte): 

▪ Director de proiect (2019) – Evaluarea riscurilor asupra sănătății populației pentru construirea unei 
fabrici de etanol în zona de sud a României. 

▪ Director de proiect (2018) – Elaborarea unui raport de securitate cu scenarii de accidente majore 
(incendii și explozii) pentru un depozit de azotat de amoniu cu capacitatea de depozitare de 20.000 t. 

▪ Director de proiect (2016-2017) – Elaborarea unui raport de securitate cu scenarii de accidente 
majore (deversări de substanțe periculoase, incendii și explozii) pentru cea mai mare rafinărie din 
România. 

 
Audituri de conformare cu legislația de mediu și pentru identificarea siturilor contaminate în cadrul 
tranzacțiilor (30 proiecte): 

▪ Director de proiect (2019) – Auditarea și evaluarea unei fabrici de detergenți din România. 

▪ Director de proiect (2019) – Auditarea și evaluarea unei foste fabrici de utilaje pentru metalurgie din 
România. 

▪ Director de proiect (2018) – Auditarea și evaluarea unei fabrici din industria siderurgică din România. 
 
Alte tipuri de studii, documentații de autorizare (autorizații integrate de mediu, autorizații de mediu, 
avize și autorizații de gospodărire a apelor), documentații tehnice și consultanță punctuală 
neclasificată anterior (>50 proiecte): 

▪ Director de proiect (2019) – Identiificarea cerințelor legale de mediu și securitate și sănătate 
ocupațională pentru activitatea de comercializare a produselor chimice în România.  

▪ Director de proiect (2015) – Elaborarea raportului de amplasament pentru una dintre cele mai mari 
companii de reciclare din Europa de Est pentru obținerea autorizației integrate de mediu. 

▪ Director de proiect (2015) – Elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de mediu și a 
autorizației de gospodărire a apelor pentru o fabrică din domeniul automotive cu suprafața de 15 ha. 

Referinţe 

 

▪ Referințele pot fi furnizate la cerere 


