Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Loc de muncă actual

Experienţa
profesională

Perioada

ADLER, Serena

- Antreprenor, Expert evaluator
- Activitați voluntare - realizator emisiune la
Radio Shalom România
- Autor articole reviste (Baabel, Smart City
Magazine, etc)

Experiență în sector public (1990-2002) și
sector privat (2002-continuă)

Din mai 2002 până în prezent
- Expert atestat de mediu, elaborator rapoarte de specialitate/evaluări, coordonator
echipe interdisciplinare;
- Expert Evaluator/Monitorizare in cadrul Programului UE “Inteligent Energy-Europe
(IEE)”, pentru eficiență energetică, monitoring, energii regenerabile, infrastructură și
transport durabil, urbanism și schimbări climatice, programe educaționale de energie,
conducere dezbateri publice;
- Consultant strategii și politici publice (Banca Mondială și BERD) ;
- Lector și instructor (trainer) atestat, cu experiență în pregătire curricula și desfășurare
de programe universitare de master și pregătire/instruire pentru dezvoltarea resursei
umane calificate;
- Manager Executiv S.C. ADEV MEDIU SRL, societate comercială cu acționar unic,
specializată în evaluări, expertiză și asistență tehnică în domeniul studiilor de specialitate
pentru protecţiei mediului, eficiență energetică, urbanism și schimbări climatice,
mobilitate (PMUD), optimizare/eficientizare cadru instituțional pentru aplicarea
programelor europene și internaționale, etc.
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Activităţi şi
responsabilități
principale (selecție,
recente)

- 2015-2017: Expert mediu/mobilitate și evaluator pentru evaluare strategică de mediu
la “Planul de Mobilitate Sustenabilă Urbană (PMUD)” Timisoara, Cluj, Constanta, Pitesti;
- 2013-2015: (i) Expert mediu atestat și evaluator pentru evaluare strategică de mediu (ii)
Consultant schimbari climatice/urbanism (activitati privind evaluarea riscurilor
determinate de schimbarile climatice in zone urbane, adaptarea la efectele schimbarilor
climatice, diminuarea efectelor schimbarilor climatice si cresterea rezilientei în fata
dezastrelor) program al Bancii Mondiale;

Perioada Din 1992 până în mai 2002
Funcţia sau postul Ministerul Mediului (funcționar public în autoritatea centrală de mediu)
ocupat (în ordine 2001-2002 : Consilier personal Ministru
cronologică inversă) 1997-1999 : Director Direcţia de strategii şi politici de mediu și director al primei Direcţii
de integrare europeană şi relaţii internaţionale
1993-1997 : Expert de specialitate în Direcţia de strategii, politici de mediu și legislație,
inclusiv componenta intersectorială cu energia
1992-1993 : Inspector de specialitate energie, industire grea în cadrul Inspecţiei de Stat
pentru Mediu, Ministerul Mediului.

Perioada

Din 1990 până în 1992

Funcţia

Ministerul Industriilor (funcționar public, inspector de specialitate în domeniul
energie/mediu)

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

-inspector principal pentru energie/mediu în centrale termice, combinate metalurgice,
evaluări, balanţe energetice, în industria grea;
-identificarea a peste 60 de măsuri de eficiență energeitcă și prevenire a poluării în
unităţi economice în vederea conformării cu reglementările de mediu/ energie;
- participare la stabilirea unei strategii integratoare pentru “zone fierbinţi” (conţinând
măsuri de eficienţă energetică);

Perioada
Funcţia
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Perioada
Funcţia
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Din 1982 până în 1990
TUBAL S.A. (Inginer şi inginer principal proiectare, cercetare, dezvoltare tehnică
nouă/Cercetare,Dezvoltare și Inventică/CDI);
- adoptarea şi aplicarea tehnologiilor noi, echipamente energetice pentru cazane, în
vederea arderii mixte;
- analiza calităţii materialelor din construcţii;
- reducerea cantităţii de deşeuri, reciclare şi adoptare de tehnologii noi în energie şi
metalurgie;
- plan tehnic de cercetare, dezvoltare şi plan de invenţii şi inovaţii.
Din 1978 până în 1982
ICEM (Inginer şi cercetător ştiinţific debutant)
- contribuţie la elaborarea studiilor pentru eficiență energetică, standardizare,
monitoring în compartimentul energetic șef;
- contribuţie la studii pentru eficienţa energetică, recuperarea energiei, atenuarea
emisiilor şi reciclarea deşeurilor;
- promovarea informaţiilor privind tehnologiile şi echipamentele noi, coordonator plan
de invenţii şi inovaţii.

Educaţie şi formare
Perioada
Diploma obţinută
Perioada

Din septembrie 1973 până în iunie 1978 (5 ani, curs de zi)
Inginer (diplomă disponibilă)
Din octombrie 1999 până în decembrie 2002
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Diploma obţinută

Doctor Inginer (diplomă disponibilă)

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limbi
Competenţe şi abilităţi

Aptitudini
organizatorice

Aptitudini tehnice

Competenţe şi
aptitudini de utilizare
a calculatorului

Româna (limba materna); engleza si franceza (avansat)
- spiritul de echipă (dobândit în cadrul proiectelor în care a trebuit să lucrez în context
multicultural și interdisciplinar, fie din poziția de coordonare, fie din cea de colaborare
executivă.
- capacitatea de comunicare (am condus consultări publice, în cadrul proiectelor de
evaluare, am comunicat bine în cadrul cursurilor cu studenți și de specializare experți);
- capacitate de adaptare la medii multiculturale (obţinută în cadrul negocierilor diverselor
convenţii pe probleme de mediu la care am participat şi în calitate de coordonator
grupuri de experţi pe probleme de mediu, moderator seminar internaţional);
- capacitate de a lucra în condiţii de stres (capacitate dobândită în cadrul seminarelor,
consultărilor publice, cursurilor etc.) ;
- activităţi de voluntariat (emisiune de realizator la radio shalom, programe educaţionale,
schimburi de experienţă în țară și străinătate, etc.).
- leadership – responsabil pentru activitatea unor echipe mixte de experţi;
- spirit organizatoric şi experienţă bună a managementului de proiect sau al echipelor
interdisciplinare de experţi;
- experienţă bună a managementului de proiect şi în cadrul echipei.
- cunoaştere tehnică, de proiectare şi de avizare a lucrărilor din domeniile energie, mediu
și domeniile actuale în care lucrez, citate mai sus;
- cunoaşterea metodologiilor şi procedurilor pentru validarea şi acreditarea din domeniile
în care am experiență și referințe (ex. domeniul creditelor de carbon) ;
- bună cunoaştere a proceselor de control al calitătii, conform stnadardelor naţionale şi
internaţionale (peste 60 audituri de sistem de calitate, management de mediu, sănătate
și securitatea muncii);
-analize ale studiilor privind dezvoltarea durabila și cursuri pe tematica managementului
de mediu (exemplificare la secțiunea informații suplimentare de mai jos).
- stăpânire corespunzătoare a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi
PowerPoint);
- cunoștinte bazice aplicaţii de grafică pe calculator (PhotoShop) ;
Aceste cunoştinţe au fost dobândite lucrând continuu la pregătirea analizelor, studiilor,
documentaţiilor, cat şi a bazei de curs pentru studenţi).
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Experiență didactică

- Universitatea Politehnică București, Profesor asociat cursuri master, Catedra FILS - tema
“Globalizarea și politicile de mediu” și “Poluarea atmosferică”;
- Lector si autor curs, pregătire curricula si predare cursuri atestate Ministerul Muncii,
pentru de formarea auditorilor si managerilor de mediu;

Specializări/membru - Expert mediu înregistrat în « Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru
al unor corpuri protecția mediului la poziția 281 » al Ministerului Mediului, Apelor și Protecției Mediului.
profesionale: - Formator Seria G nr. 00226832, cod COR 242401; dobândit în 2012 în baza legală pentru
eliberare certificat: O.G. 129/2000, republicată.
- Manager proiect Seria F nr. 0217814, cod COR 241919; dobândit în 2011 în baza legală
pentru eliberare certificat: O.G. 129/2000, republicată.
- Auditor în domeniul calității Seria E nr. 0117118, cod COR 242303; dobândit în 2011 în
baza legală pentru eliberare certificat: O.G. 129/2000, republicată.
- Lead Auditor – Certificat nr.102332-60873 (BSI/EMS4/00197/UK); IEMA Approved
Advanced EMS Auditor Course for both Quality and Environmental Professionals.
- Universitatea Harvard - Scoală de Vară, specializare ”Economia Mediului și Analize
Politică de Mediu”, conturi verzi HIID, titlul tezei : Reîmpădurirea ca măsură de atenuare
a schimbărilor climatice în România, 5 săptămâni, 1996.
- Curs de instruire pentru variante de atenuare ale schimbărilor climatice (studiul
modelului ENPEP pentru optimizare sector energetic; 3 săptămâni, 1995; Universitatea
Berkeley, California, SUA.
Activități comunitate:

-

-

-

-

Anexe

Sunt membru al Comunitatii Evreilor din Bucuresti si membru al Asociatiei Evreilor din
Romania Victime ale Holocaustului (AERVH). Din anul 2002 sunt membru in Comitetul
International Dachau care se ocupa de memoria celor nedrept pieriti in cel de-al doilea
raboi mondial. Am organizat si participat la programe educationale pentru tineri,
dedicate memoriei celor pieriti in Holocaustul care a avut loc in cel de-al doilea razboi
mondial;
Am scris articole pe tema Holocaustului, în țară și străinătate, de exemplu:
https://www.comiteinternationaldachau.com/en/people/21-people/507-otto-adlerenglish , dar și intr-o culegere de eseuri in limba franceza, in care se afla interviuri
dedicate vietii unor femei trecute prin socul deportarii;
De 7 ani sunt contributor la revista Baabel, care are o larga circulatie online, fiind
citita in tara si strainatate. Am publicat peste 35 de eseuri, amintiri. Profilul meu de
autor in revista Baabel se afla la link :
https://baabel.ro/author/serenaadler/
Din 2012 și în continuare sunt realizator de emisiuni la radio shalom Romania . Am
colaborat mai intai la emisiunea ”Femeia eterna poveste”, apoi am realizat o
emisiune cu invitat special si care s-a numit ”Pretty Woman”. Din 2015 am propria
emisiune, pentru care sunt realizator și se numeste ”Universul la feminin”. Am luat
interviuri unor personalitati, am prezentat femei celebre de ieri si de azi.

Diplome de studiu, competențe profesionale şi referințe - disponibile la cerere.

Serena ADLER,
Octombrie 2020
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