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HOMOREAN FLORIN-CONSTANTIN
, SLATINA, ROMÂNIA

Adresă(e)

Mobil:

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

7

homorean@yahoo.com;
Română
06.04.1974
Masculin

Locul de muncă / Domeniul Prefect al judeţului Olt
ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada

13.12.2019 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Prefect al judeţului Olt

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Pagina / - Curriculum vitae al
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- asigură monitorizarea aplicării unitare şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a
hotărârilor Guvernului, precum şi a celorlalte acte normative de către autorităţile administraţiei
publice locale şi serviciile publice deconcentrate, la nivelul judeţului Olt;
- analizează modul de îndeplinire în judeţul Olt a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi
informează Guvernul, prin intermediul ministerului care coordonează instituţia prefectului, cu privire
la stadiul realizării acestora, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin potrivit legii;
- monitorizează activitatea de implementare în mod coerent şi integrat în judeţul Olt a politicilor
publice promovate de către ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale din
subordinea Guvernului şi informează Guvernul, prin intermediul ministerului care coordonează
instituţia prefectului asupra stadiului de realizare a acestora;
- acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate
nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor social;
- monitorizează acţiunile de prevenire a infracţiunilor şi de apărare a drepturilor şi a siguranţei
cetăţenilor, desfăşurate de către organele legal abilitate;
- verifică modul de aplicare a normelor legale care reglementează folosirea limbii minorităţii naţionale
în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, pe de
o parte, şi cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, pe de altă parte, în unităţile administrativteritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%, conform ultimului recensământ.
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL OLT
B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 12A, mun. Slatina, jud. Olt
Administraţie publică
04.03.2019 - 03.09.2019
Şef Birou – Biroul Control Transfer Deşeuri
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- Planificarea activităţii de inspecţii şi control privind transportul peste frontieră a deşeurilor;
- Coordonarea la nivel naţional a inspecţiilor şi controalelor privind transportul peste frontieră a
deşeurilor;
- Întocmirea de rapoarte şi sinteze referitoare la aplicarea reglementărilor naţionale şi ale Uniunii
Europene referitoare la transportul peste frontieră a deşeurilor;
- Efectuarea de inspecţii şi controale privind transportul peste frontieră a deşeurilor;
- Reprezentarea Gărzii Naţionale de Mediu la nivel internaţional (Coordonator Naţional pentru
România al Reţelei IMPEL – Reţeaua Europeană de Implementare şi Aplicarea Legislaţiei de
Mediu).
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL GENERAL
B-dul Unirii, Nr. 78, bl. J2, Sector 3, Bucureşti
Inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului înconjurător
01.01.2019 – 30.06.2019
Vicepreşedinte şi responsabil dosar în cadrul Preşedinţiei Române a Consiliului Uniunii Europene
- Conducerea reuniunilor Grupului de Lucru Aspecte Internaţionale de Mediu – Convenţia de la Basel
al Consiliului Uniunii Europene;
- Coordonarea elaborării documentelor de poziţie a Uniunii Europene şi Statelor Membre referitoare
la ghidurile elaborate în cadrul Convenţiei de la Basel;
- Coordonarea poziţiei Uniunii Europene şi Statelor Membre la A 14-a Conferinţă a Părţilor la
Convenţia de la Basel;
- Elaborarea poziţiei României cu privire la temele de pe agenda reuniunilor Grupului de Lucru
Aspecte Internaţionale de Mediu – Convenţia de la Basel al Consiliului Uniunii Europene atât în
perioada premergătoare şi pe durata exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene, cât şi ulterior acesteia.
GUVERNUL ROMÂNIEI – Ministerul Mediului
B-dul Libertăţii, nr. 12, Sector 5, Bucureşti
Administraţie publică europeană
30.04.2014 – 03.03.2019, 04.09.2019 – 12.12.2019
Comisar
- Realizare inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor
protejate, atât la nivelul judeţului Olt, cât şi la nivel naţional
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate
- Funcţionar de securitate (gestionarea informaţiilor clasificate)
- Reprezentarea Gărzii Naţionale de Mediu la nivel internaţional (Coordonator Naţional pentru
România al Reţelei IMPEL – Reţeaua Europeană de Implementare şi Aplicarea Legislaţiei de
Mediu)
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL GENERAL
B-dul Unirii, Nr. 78, bl. J2, Sector 3, Bucureşti
Inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului înconjurător
10.09.2013 – 30.04.2014
Comisar Şef
- Coordonarea activităţii de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate, pe raza judeţului Olt
- Reprezentarea Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu la nivel local, regional,
naţional şi internaţional (în cadrul reţelei IMPEL – Reţeaua Europeană de Implementare şi
Aplicarea Legislaţiei de Mediu)
- Realizare inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului şi conservării biodiversităţii
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEŢEAN OLT
Str. Ion Moroşanu, nr. 3, Slatina, jud. Olt
Inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului înconjurător
25.05.2009 – 09.09.2013
Comisar
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- Realizare inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor
protejate, atât la nivelul judeţului Olt, cât şi la nivel naţional
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate
- Funcţionar de securitate (gestionarea informaţiilor clasificate)
- Reprezentarea Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu la nivel internaţional (în
cadrul reţelei IMPEL – Reţeaua Europeană de Implementare şi Aplicarea Legislaţiei de Mediu)
- Coordonarea activităţii Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, în perioada
08.10.2009 – 01.06.2010
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL REGIONAL VÂLCEA
Str. Spătar Preda Buzescu, Nr. 3, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului înconjurător
01.05.2003 – 24.05.2009
Comisar Şef
- Coordonarea activităţii de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate, pe raza judeţului Olt
- Reprezentarea Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu la nivel local, regional,
naţional şi internaţional (în cadrul reţelei IMPEL – Reţeaua Europeană de Implementare şi
Aplicarea Legislaţiei de Mediu)
- Realizare inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor
protejate
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL JUDEŢEAN OLT
Nr. 3, str. Ion Moroşanu, Slatina, jud. Olt
Inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului înconjurător
13.04.2002 – 30.04.2003
Comisar Şef
- Coordonare Serviciilor: Garda de mediu; monitorizare integrată a factorilor de mediu; gestiune
deşeuri şi substanţe chimice periculoase
- Reprezentarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului Olt, în limita mandatului acordat de
Inspectorul Şef
- Realizare inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor
protejate
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate
INSPECTORATUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT
Str. Ion Moroşanu, Nr. 3, Slatina, jud. Olt
Protecţia mediului înconjurător
01.02.2001 – 12.04.2002
Inspector Şef Adjunct
- Coordonare serviciilor: Control ecologic şi urmărirea investiţiilor de mediu; Monitorizare integrată a
factorilor de mediu; Gestiune deşeuri şi substanţe chimice periculoase
- Reprezentarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului Olt, în limita mandatului acordat de
Inspectorul Şef
- Realizare inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor
protejate
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate
INSPECTORATUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT
Str. Ion Moroşanu, Nr. 3, Slatina, jud. Olt
Protecţia mediului înconjurător
15.06.1998 – 31.01.2001
Inginer grad 3 în cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii
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- Emitere acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului (acorduri de mediu, autorizaţii de
mediu, obligaţii de mediu minim acceptate)
- Organizare şi conducere dezbateri publice
- Locţiitor al şefului de serviciu
INSPECTORATUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT
Str. Ion Moroşanu, Nr. 3, Slatina, jud. Olt
Protecţia mediului înconjurător

Experienţă activităţi
educaţionale & didactice
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2014 – 2017
Formator / trainer
-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

COMISIA EUROPEANĂ – DG Enlargement
Public
2016 – 2017
Formator / expert în infracţiunile de mediu
-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Public
2017
Lector
-

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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prenume şi nume

identificarea tendinţelor privind infracţiunile de mediu, în special traficul ilegal de deşeuri
colectarea şi evaluarea celor mai bune practici referitoare la prevenirea şi combaterea traficului
ilegal de deşeuri şi elaborare de manuale referitoare la contextul legislativ, investigarea şi
desfăşurarea unor activităţi de control a punerii în aplicare a legislaţiei referitoare la transportul
peste frontieră a deşeurilor pe baza evaluării informaţiilor referitoare la traficul ilicit de deşeuri;
elaborare curriculă privind descoperirea şi investigarea infracţiunilor referitoare la traficul ilegal de
deşeuri pentru instruirea inspectorilor de mediu, ofiţerilor vamali şi ofiţerilor de poliţie;
organizarea şi desfăşurarea a două sesiuni de instruire a câte 30 de inspectori de mediu / ofiţeri
vamali / ofiţerilor de poliţie din statele membre ale Uniunii Europene şi alte state (Regiunea
Balcani);
instruire cursanţi în vederea dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor, aptitudinii şi comportamentelor
necesare;
evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare profesională.

Proiectul TECUM (consorţiu format din Arma dei Carabinieri din Italia, Guardia Civil din Spania, BS
Europe din Belgia şi Garda Naţională de Mediu din România)

-

Numele şi adresa angajatorului

dezvoltarea unei strategii de instruire pentru punerea în aplicare a aplicaţiei „Integrated Risk
Assessment Method (IRAM)” în vederea planificării inspecţiilor de mediu în Regiunea Balcanică
(Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Kosovo, Muntenegru, Serbia şi Turcia);
organizarea cursurilor de formare profesională a inspectorilor de mediu din această regiune
pentru însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare utilizării aplicaţiei IRAM. Cursurile de
formare profesională au cuprins sesiuni practice de utilizare a aplicaţiei IT în vederea elaborării
de formulare de evaluarea riscurilor de mediu, dar şi evaluarea riscurilor de mediu pentru diferite
tipuri de instalaţii;
instruire cursanţi în vederea dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor, aptitudinii şi comportamentelor
necesare pentru punerea în aplicare a aplicaţiei „Integrated Risk Assessment Method (IRAM)”;
evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare profesională.

elaborare curriculă privind formularul de inspecţie şi control din punct de vedere al protecţiei
mediului utilizat în cazul fermelor de animale pentru a se verifica dacă acestea adoptă cele mai
bune tehnici disponibile prevăzute de Directiva Nitraţi pentru prevenirea poluării solului şi apelor
subterane din surse difuze;
instruire cursanţi în vederea dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor, aptitudinii şi comportamentelor
necesare pentru punerea în aplicare a Directivei Nitraţi în inspecţiile şi controalele de mediu
efectuate la fermele de animale
evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare profesională.

EGIS ROMÂNIA SA Bucureşti
Privat
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2011 – 2013
Manager proiect în cadrul proiectului „Şanse noi de formare profesională pentru angajaţii din industria
petrolieră”
- Coordonarea programele de formare profesională şi derulează activităţi de instruire/ formare
profesională a cursanţilor
- Coordonarea elaborării strategiei de formare profesională;
- Coordonarea instruirii cursanţilor în vederea dobândirii cunoştinţelor, abilitaţilor şi competentelor
necesare în activităţile alternative industriei petroliere;
- Responsabil de controlul implementării programei de pregătire;
- Responsabil de soluţionarea dificultăţilor apărute în derularea programului de formare şi
gestionează participarea cursanţilor la programele de formare profesională organizate în cadrul
proiectului;
- Derularea de activităţi administrative specifice pe perioada derulării proiectului.
SINDICATUL PETROLIŞTILOR DRĂGĂŞANI
Privat

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Pagina / - Curriculum vitae al
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10.04.2008 – 12.07.2008
Diplomă de absolvire
Curs limba engleză începători
INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL
Curs de perfecţionare profesională
01.03.2007 – 20.04.2007
Certificat ECDL Start (Permisul European de Conducere a Computerului)
4 module ECDL pentru utilizarea computerului (Sistem de operare – MS Windows XP, MS Word, MS
Excel şi Internet şi poştă electronică – MS Internet Explorer şi MS Outlook Express
S.C. FOX COMPUTERS S.R.L. – Centru autorizat ECDL România pentru perfecţionarea utilizării
computerului
Curs de perfecţionare profesională
01.01.2006 – 31.12.2006
Diplomă de formare specializată în administraţie publică
Program de formare specializată în administraţia publică, cu durata de 1 an, pentru funcţionarii publici
de conducere
Institutul Naţional de Administraţie şi Centrul Regional de Formare Specializată pentru Administraţia
Publică Locală Craiova
Curs de perfecţionare profesională
01.10 – 30.11.2003
Evaluator şi auditor de mediu / Certificat de absolvire
- Evaluare a impactului asupra mediului
- Audit de mediu
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Cursuri post-universitare de perfecţionare cu durata de 2 luni
14 – 18.10.2002
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Certificat de absolvire
Auditor extern / Auditarea sistemelor de management de mediu
SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs de instruire

Perioada

24 – 25.05.1999

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Certificat de absolvire
Bilanţul de mediu – Experienţă americană şi practică în România
SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII
Curs de instruire
1992 - 1997
Inginer / Diplomă de licenţă
Fizică tehnologică – Fizica şi protecţia mediului înconjurător
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ
Studii superioare de lungă durată

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Limba Engleză

B2

Utilizator
B1
independent

Vorbire
Citire

Utilizator
B1
independent

Participare la
conversaţie

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B1

Utilizator
independent

Exprimare scrisă

B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Pagina / - Curriculum vitae al
prenume şi nume

- Planificarea şi organizarea muncii unui colectiv uman format din indivizi diferiţi mi-a dezvoltat spiritul
de echipă şi capacităţile de comunicare
- Capacitate de adaptare la medii culturale diferite obţinută prin audienţele acordate cetăţenilor
interesaţi în rezolvarea unor probleme de mediu
- Pe parcursul dezvoltării carierei profesionale am avut relaţii de colaborare cu alte instituţii şi
autorităţi publice, presă, cetăţeni câştigând astfel aptitudini de consiliere, informare publică,
organizare a unor evenimente socio-culturale cu ocazia diverselor evenimente ecologice (Ziua
Mondială a Mediului, Ziua Gărzii Naţionale de Mediu, Ziua Apelor, Ziua Pământului, etc.)
- Capacitate de coordonarea unor funcţionari publici, dezvoltată prin ocuparea unor funcţii de
conducere (cel puţin 10 ani)
- Utilizarea judicioasă a resurselor financiare, materiale şi umane pentru atingerea obiectivelor de
performanţă stabilite de conducătorul ierarhic superior
- Capacitate de evaluare a activităţii profesionale ale funcţionarilor publici din subordine
- Aptitudini de lider şi spirit organizatoric (dezvoltate pe parcursul celor 10 ani, în care am ocupat o
funcţie de conducere, când am coordonat şi controlat activitatea desfăşurată de la 7 până la 30
funcţionari publici)
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Competenţe şi aptitudini tehnice

- Utilizare aparatură foto digitală şi cameră video digitală pentru surprinderea anumitor situaţii de
poluare accidentală; prelucrarea pe PC a imaginilor obţinute
- Utilizare GPS pentru stabilirea coordonatelor şi a echipamentelor de măsurare a distanţei şi
perimetrului (ruletă laser)
- Utilizare echipamente de măsură şi control – abilitate obţinută în cadrul laboratoarelor
experimentale efectuate în cursul facultăţii

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- Utilizarea programelor de editare texte, foi de calcul, prezentări electronice, poştă electronică (nivel
avansat)
- Utilizarea programelor de editare imagini
- Configurarea reţelelor de computere (nivel începător)

Competenţe şi aptitudini artistice

Pasionat de desen, în special desenul tehnic. Nu am dezvoltat această competenţă din lipsă de timp.

Alte competenţe şi aptitudini

Pagina / - Curriculum vitae al
prenume şi nume

Experienţă internaţională în domeniul protecţiei mediului, dobândită prin participarea la următoarele
activităţi:
- Expert de mediu în cadrul Proiectului TECUM (Tackling Environmental Crimes throUgh
Standardised Metodologies) finanţat de Uniunea Europeană prin Directoratul General Afaceri
Interne şi Migraţie al Comisiei Europene
- Expert TAIEX pentru Implementarea Metodei Integrate de Evaluare a Riscului (IRAM) în statele în
curs de aderare la Uniunea Europeană (Ankara – Turcia, 14 – 17.10.2014; Zagreb – Croaţia, 5 –
8.10.2015; Pristina – Kosovo, 11 – 14.11.2015; Belgad – Serbia,13 – 16.01.2016; Sarajevo –
Bosnia şi Herţegovina, 22 – 25.03.2016; Banja Luka şi Sarajevo – Bosnia şi Herţegovina, 28.08 –
03.09.2016)
- Co-manager al proiectului IMPEL „Supporting IED Implementation” (Bremen, Germania, 10 –
11.03.2015; Mons – Belgia, 26 - 28.04.2015; Berlin – Germania, 10 – 11.03.2016; Rotterdam –
Olanda, 29.06 – 01.07.2016)
- Conferinţa EU Environmental Enforcement Networks Conference „Strenthening environmental
compliance: Challenges and Solutions” (12 – 13 mai 2016; Utrecht, Olanda)
- Conferinţa IMPEL „Working together to improve and inovate” (Valetta, Malta, 1 – 4.10.2013)
- Membru în cadrul grupului de lucru al proiectului IMPEL „IED/IRAM Inspection Program” ce a avut
ca finalitate întocmirea unui ghid privind realizarea unui program pentru inspecţiile de mediu
realizate conform Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (Köln, Germania, 20 –
22.02.2013; Milano, Italia, 20 – 22.05.2013; Floriana, Malta, 30.09.2013)
- Workshop „Inspection Targets and Performance Monitoring” privind metodologia de stabilire a
ţintelor pentru inspecţiile de mediu şi a unor indicatori de performanţă asociaţi (Lisabona,
Portugalia, 23 – 25.05.2012)
- Membru în grupul de lucru al proiectului IMPEL „IED Inspections” , care a avut ca rezultat
redactarea unui ghid privind transpunerea şi aplicarea art. 23 din Directiva privind emisiile
industriale (Edinburgh, Scoţia, Marea Britanie, 22 – 26.04.2012; Praga, Cehia, 23 – 25.09.2012)
- Workshop IMPEL „Choosing appropriate interventions alongside inspections to ensure compliance
and achieve environmental outcomes” privind metodologia de alegere a unor strategii pentru
asigurarea conformării complementare inspecţiilor de mediu (Bruxelles, Belgia, 19 – 21.09.2013)
- Worksop on Indicators în cadrul proiectului IMPEL „Perfoemance indicators for environmental
inspections” privind identificarea şi stabilirea unor indicatori de performanţă pentru inspecţiile de
mediu (Londra, 19 – 21.10.2009)
- Implementation Workshop on „Doing The Right Thing III” – Implementarea Ghidului pas cu pas
privind planificarea inspecţiilor de mediu în concordanţă cu Recomandarea privind Criteriile Minime
pentru Inspecţiile de Mediu 2001/331/EC (Lisabona, Portugalia, 23 – 26.06.2009)
- Proiect IMPEL cu tema „Doing The Right Thing III” – Dezvoltarea unui Ghid pas cu pas privind
planificarea inspecţiilor de mediu în concordanţă cu Recomandarea privind Criteriile Minime pentru
Inspecţiile de Mediu 2001/331/EC (Haarlem, Olanda, 21 – 25.09.2008)
- Proiect IMPEL cu tema „Further Development of the RMCEI” – Dezvoltarea viitoare a Recomandării
privind Criteriile Minime pentru Inspecţiile de Mediu 2001/331/EC (Frankfurt/Main, Germania, 26 –
27.09.2007)
- Proiect IMPEL cu tema „Doing The Right Thing II” – Dezvoltarea unui Ghid pas cu pas privind
planificarea inspecţiilor de mediu în concordanţă cu Recomandarea privind Criteriile Minime pentru
Inspecţiile de Mediu 2001/331/EC )Frankfurt/Main, Germania, 25 – 26.09.2007)
- Workshop privind Autorizarea Instalaţiilor în Zone cu Aerul Înconjurător Poluat, organizat de IMPEL
(Klagenfurt, Austria, 26 – 29.03.2007)
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Experienţă naţională în domeniul protecţiei mediului, dobândită prin participarea la următoarele
activităţi:
- Curs intensiv de pregătire juridică pentru aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului,
organizat de Garda Naţională de Mediu (Olăneşti, jud. Vâlcea, 08 - 20.03.2004)
- Curs de instruire al comisarilor de mediu privind criteriile minime de inspecţie conform
Recomandării privind Criteriile Minime pentru Inspecţiile de Mediu 2001/331/EC, organizat de
Garda Naţională de Mediu şi Centrul Regional de Protecţia Mediului pentru Europa Centrală şi de
Est – Biroul Local România (Cheia, Prahova, 22 – 24.11.2003)
- Seminar internaţional "Modele de cooperare pentru proiectele de infrastructură de mediu - ISPA"
(Viena, Austria, septembrie 2001)
Experienţă în planificarea inspecţiilor de mediu pe baza evaluării riscului, dobândită în urma
participării ca membru în grupurile de lucru ale proiectelor:
- „easyTools” al cărui scop este dezvoltarea unui instrument IT avansat (aplicaţie WEB) pentru
evaluarea riscului obiectivelor controlate în concordanţă cu recomandările proiectului IMPEL „Doing
the right things” şi Recomandării privind Criteriile Minime pentru Inspecţiile de Mediu 2001/331/EC.
În această calitate am participat la şase întâlniri ale grupului de lucru (Köln, Germania, 23 –
24.02.2010; Varşovia, Polonia, 23 – 25.06.2010; Praga, Cehia, 10 – 12.10.2010; Ljubljana,
Slovenia, 10 – 12.03.2011; Bilbao, Spania, 19 – 22.06.2011; Dublin, Irlanda, 11 – 14.12.2011) şi un
workshop (Koln, Germania, 2 – 5.11.2011)
- „Risk criteria for prioritization of environmental inspections” al cărui scop este stabilirea unui set de
criterii pentru evaluarea riscului pentru diferite tipuri de inspecţii (IED, Seveso, etc.). În această
calitate am participat la întâlnirile grupului de lucru al proiectului din Koln, Germania, 24 –
25.03.2014 şi Lisabona, Portugalia, 3 – 4 iunie 2014.

Permis(e) de conducere

Categoria B din anul 1997

Informaţii suplimentare - Stagiu militar satisfăcut
Anexe
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