CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

PETRESCU TRAIAN RAZVAN
Constanta, str. Stefan cel Mare, nr. 126, bl. F1B, Sc. A, Et. 1,
Ap. 1, Judeţul Constanta
0341.413.997 Mobil: 0721.375.607
0341.413.996
razvanp1985@gmail.com
Romana
25.08.1985

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la)

Octombrie 2008 pana in prezent

• Numele şi adresa angajatorului

S.C. Societatea de Cercetare a Biodiversitatii si Ingineria
Mediului AON S.RL. (fosta S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L.)
Adresa: Bld. I. C. Bratianu, nr. 131, Constanta, Judetul
Constanta

• Tipul activităţii sau sectorului
de activitate

Consultanta de specialitate in domeniul protectiei mediului
Societatea este inregistrata in Registrul National al
Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului – la pozitia
111, pentru elaborarea de: Rapoarte de Securitate (RS),
Rapoarte de Mediu (RM), Rapoarte privind Impactul asupra
Mediului (RIM), Bilanturi de Mediu (BM), Rapoarte de
Amplasament (RA), Studii de Evaluare Adecvata (EA)

• Funcţia sau postul ocupat

 Expert de mediu acreditat de Ministerul Mediului din 2009

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

 Inregistrat in Registrul National al Elaboratorilor de Studii
pentru Protectia Mediului – la pozitia 112, pentru elaborarea
de Rapoarte de Mediu (RM), Rapoarte privind Impactul
asupra Mediului (RIM)
 Director
 Septembrie 2015-Decembrie 2016 – expert de mediu
colaborator in studiile de mediu care au stat la baza obtinerii
Acordului de Mediu pentru proiectul „Reducerea eroziunii
costiere – faza II (2014-2020)” – titular A.B.A.D.L.,
respectiv Raportul privind Impactul asupra Mediului si
Studiul de Evaluare Adecvata pentru proiect - de-a lungul
intregului litoral romanesc, de la Stavilarul Periboina pana la
2 Mai
Impreuna cu elaboratorul proiectului si al Studiului de
Fezabilitate pentru proiect (S.C. ROMAIR CONSULTIG
S.R.L. si ARCADIS NEDERLAND BV), cu Agentia pentru
Protectia Mediului (APM Constanta) si custozii ariilor

naturale protejate cu care se suprapunea proiectul (I.N.C.D.M.
„Grigore Antipa”, I.N.C.D. GeoEcoMar, S.C. EUROLEVEL
S.R.L.), am identificat alternativele de proiect care sa
corespunda atat din punct de vedere al protectiei speciilor
protejate si habitatelor acestora, cat si din punct de vedere
tehnic, in vederea asigurarii unui sistem de protectie costiera
care sa reduca riscurile de eroziune si inundabilitate, astfel
incat impactul proiectului asupra tuturor factorilor de mediu
sa fie cat mai redus
 Expert cheie in cadrul contractului "Achiziţionarea de
servicii pentru monitorizarea efectelor Programului
Operațional Regional 2007 – 2013 asupra mediului",
SMIS 40951, beneficiar – Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice – responsabil cu stabilirea metodelor
de masurare si masurarea valorilor indicatorilor “emisii de
particule fine”, „reducerea energiei consumate la nivelul
entitatilor finantate” si „reducerea consumului de apa la
nivelul entitatilor finantate”
 Noiembrie 2014 – Noiembrie 2015 – Expert in cadrul
contractului avand ca obiect „Elaborarea Planului de
Management pentru situl Natura 2000 ROSPA0076
Marea Neagra”, cod SMIS CSNR 42786, beneficiar S.C.
EUROLEVEL S.R.L. – custodele ariei naturale protejate
 Decembrie 2015 – Aprilie 2017 – Expert in cadrul
contractului avand ca obiect „Intocmire documentatii de
mediu aferente etapei curente de evaluare pentru
proiectul “Lucrari de construire a Instalatiei de detritiere
Apa Grea (CTRF) + Extindere Depozit Intermediar de
Combustibil Ars (DICA) si continuarea construirii
modulelor tip MACSTOR 400” integrat cu activitatile
desfasurate in prezent pe platforma CNE Cernavoda”,
beneficiar Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA
S.A. – Sucursala CNE Cernavoda – elaborarea
documentatiilor de mediu necesare in procedurile de mediu
specifice, respectiv Memoriu de prezentare extins cu solicitari
din Raportul privind Impactul asupra Mediului, Notificarea
ESPOO – necesara pentru parcurgerea procedurii
transfrontiera, documentatii elaborate in limba Romana si
limba Enegleza.
 Expert elaborare Raport de Amplasament pentru Complex
zootehnic de crestere intensiva a porcilor Pecineaga.
Infiintare silozuri cereale cu unitate de producere energie
din surse regenerabile. Comuna Pecineaga, judetul
Constanta
 Colaborator Raport de Amplasament pentru Sistem de
incinerare ecologic prevazut cu sistem de racire si epurare
gaze, Localitatea Lumina, Parcela A314/1/1, Judetul
Constanta
 Am participat la realizarea studii de mediu:
 Rapoarte privind Impactul asupra Mediului in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM)
 Rapoarte de Mediu in cadrul procedurii de evaluare de

mediu (SEA)
 Rapoarte de Monitorizare factori de mediu
 Colaborare Studii de Evaluare Adecvata
 Colaborare Rapoarte de Securitate
 Colaborare Rapoarte de Monitorizare biodiversitate
 Colaborare la realizarea de Bilanturi de Mediu de nivel I,
Rapoarte la Bilanturile de Mediu de nivel I, Bilanturi de
Mediu de nivel II, Rapoarte la Bilanturile de Mediu de
nivel II
 Colaborator elaborare planuri de management
 Implementarea programelor de monitorizare a mediului
 Sustinerea de proiecte in cadrul dezbaterilor publice
 Am colaborat in calitate de expert ornitolog la intocmirea de
lucrari in domeniu, cu activitati de teren, realizare baze de
date si prelucrare date din teren, inventariere, estimare
marime populatie, evaluare stare de conservare, monitorizare
si masuri de protectie
• Perioada (de la – până la)

2009 – prezent

• Numele şi adresa angajatorului

S.C. Project Resolv Consulting S.R.L.
Agigea, Al. Gorunului, nr. 7
• proiectare in constructii, pentru proiecte integrate, inclusiv de
mediu
• realizarea de proiecte de arhitectura
• realizarea de planuri si proiecte de inginerie pentru constructii
civile, industriale, investitii in domeniul energiilor
regenerabile
• consultanta tehnica legata de activitatea de arhitectura si
inginerie
• management de proiect
• intocmire documentatii in vederea obtinerii avizelor /
acordurilor / autorizatiilor

• Tipul activităţii sau sectorului
de activitate

• Funcţia sau postul ocupat

Inginer constructor

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Proiectare si obtinerea Avizelor, in special cele de la
autoritatile de Mediu, pentru o mare parte din parcurile
eoliene din Dobrogea, spre exemplu parcurile eoliene
dezvoltate de:
 Alpha Wind, Beta Wind, CAS Regenerabile – partea de
mediu si proiectare pentru LES (linii electrice subterane)
 Land Power (LUKERG) – proiectare integrala, mediu si
avize
 Raggio Verde – proiectare integrala si obtinere avize
 Energy Hermannstadt – proiectare si obtinere avize
 FF Wind Energy – proiectare si mediu
• Intocmire documentatie in vederea obtinerii Autorizatiei de
Construire pentru „Executarea lucrari de explorare in
Perimetrul Glogova – metale rare, Molibden, etc.”, amplasat
în Judetul Gorj, comuna Glogova, Sat Glogova
• Intocmire documentatie in vederea obtinerii Autorizatiei de

Construire pentru „Executarea lucrari de explorare in
Perimetrul Clesnesti – metale rare, Molibden, etc.”, amplasat
în Judetul Gorj, comuna Glogova, Sat Clesnesti
• Intocmire documentatii in vederea obtinerii avizelor /
acordurilor / autorizatiilor
• Perioada (de la – până la)

Decembrie 2002 – Septembrie 2008

• Numele şi adresa angajatorului

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – societate inregistrata in
Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia
Mediului – la pozitia 111, pentru elaborarea de Rapoarte de
Securitate (RS), Rapoarte de Mediu (RM), Rapoarte privind
Impactul asupra Mediului (RIM), Bilanturi de Mediu (BM),
Rapoarte de Amplasament (RA), Studii de Evaluare Adecvata
(EA)
Adresa: Agigea, Aleea Gorunului, nr. 7, Judet Constanta

• Tipul activităţii sau sectorului
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat

Consultanta de specialitate in domeniul Protectiei Mediului

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Colaborare la realizarea de Rapoarte de Securitate, Rapoarte de
Mediu in cadrul procedurii de evaluare de mediu (SEA),
Rapoarte privind Impactul asupra Mediului in cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), Bilanturi de
Mediu de nivel I, Rapoarte la Bilanturile de Mediu de nivel I,
Bilanturi de Mediu de nivel II, Rapoarte la Bilanturile de Mediu
de nivel II, Sustinerea de proiecte in cadrul dezbaterilor publice

Tehnician-Ecolog, Operator calcul

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – până la)

octombrie 2009 – iunie 2011

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea „Ovidius” Constanta, Facultatea de Stiinte
Economice,
Masterat: Politici Europene de Dezvoltare Regionala

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite

Gestiunea fondurilor structurale de dezvoltare regionala
Economia dezvoltarii regionale
Programe europene de dezvoltare regionala
Sistemul financiar european
Politici europene de atenuare a disparitatilor interregionale
Tehnici si instrumente de finantare a proiectelor europene
de dezvoltare regionala
Evaluarea si auditul proiectelor europene
Master in Politici Europene de Dezvoltare Regionala

• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

ISCED 6

• Perioada (de la – până la)

octombrie 2004 – iunie 2009

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea „Ovidius” Constanta, Facultatea de
Constructii, Specializarea: Inginerie Economica in
Constructii

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite

Constructii civile, Constructii industriale, Constructii
metalice
Cai de comunicatii, Materiale de constructii
Lucrari hidroedilitare, Constructii hidrotehnice

• Numele calificării primite

Inginer Diplomat

• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

ISCED 5

• Perioada (de la – până la)

august – septembrie 2007

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite

Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare
Regionala
Poluarea si protectia mediului
Conservarea biodiversitatii
Supravegherea calitatii mediului si ecosistemele antropizate
Chimia si biologia apelor naturale
Gestionarea deseurilor
Controlul calitatii apelor naturale
Controlul calitatii aerului
Supravegherea si controlul calitatii solului
Controlul calitatii apelor potabile
Supravegherea calitatii apelor uzate

• Numele calificării primite

Tehnician – Ecolog (Tehnician Protectia Mediului)

• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

Program perfectionare

• Perioada (de la – până la)

septembrie 2000 – iunie 2004

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Liceul Teoretic „Ovidius” Constanta, Specializarea Stiintele Naturii

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

Biologie, Chimie, Fizica, Matematica

• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

ISCED 3

Diploma de Bacalaureat

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

LIMBA MATERNĂ

Limba romana

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Limba engleza
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

C2- Utilizator experimentat
C2- Utilizator experimentat
C2- Utilizator experimentat

Limba franceza
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

B1 - Utilizator independent
B1 - Utilizator independent
B1 - Utilizator independent

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Capacitati de comunicare si negociere, lucru intr-un mediu
multicultural
Capacitatea de organizare si de conducere

ORGANIZATORICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

- capacitate de coordonare, organizare si conducere
- capacitatea de a lua decizii, atenţie la detalii
- capacitatea de a sustine si a reprezenta interesele beneficiarilor, in
conditiile protejarii mediului ambiant si a respectarii legislatiei in
vigoare cu privire la protectia mediului
- analiza impactului asupra mediului si evaluarea acestuia
- capacitate de lucru în echipă
- cunoastere si utilizare programe:
 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 AutoCAD, ZWCAD
 Global Mapper
 TransDatRO
 Cunoastere si utilizare program SIMGP v.4.1, soft pentru
simularea dispersiei poluantilor gazosi si a pulberilor in
suspensie
Hobby-uri: Tenisul de camp, Ciclism, Beletristica

ARTISITICE

ALTE APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

Cunoasterea si utilizarea tuturor echipamentelor si utilajelor necesare
in vizitele pe teren

PERMIS(E) DE CONDUCERE

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Detin Permis de Conducetere categoria B
Detin Certificat international de conducator de ambarcatiune
clasele C, D
 Expert de mediu inregistrat in Registrul National al Elaboratorilor
de Studii pentru Protectia Mediului – la pozitia 112 – emis de
Ministerul Mediului in anul 2009, reinnoit in anul 2015
 Am colaborat la intocmirea studiilor de mediu (Raport privind
Impactul asupra Mediului, Studiu de Evaluare Adecvata,
Rapoarte de Monitorizare) pentru lucrari de drumuri si poduri,
dupa cum urmeaza:
 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru Podul de
la Poiana Sarata, peste Oituz, DN11 – Beneficiar CNADNR
 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru Podul
rutier peste Olt la Slatina, DN65 – Beneficiar CNADNR
 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru Podul
rutier la Arginesti, peste Jiu, DN6 – Beneficiar CNADNR
 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru Podul de
la Giurgiu, peste Dunare, DN5 – Beneficiar CNADNR
 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru Pod nou
la Cosmesti, peste Siret, DN24 – Beneficiar CNADNR
 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru Varianta
ocolitoare Pascani – Beneficiar CNADNR
 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru Varianta
ocolitoare Vatra Dornei – Beneficiar CNADNR
 Studiu de Evaluare Adecvata pentru Pod nou la Cosmesti,
peste Siret, DN24 – Beneficiar CNADNR
 Raport intermediar de monitorizare lunară privind
factorii de mediu şi evoluţia speciilor pentru perioada
reabilitării obiectivului de investiţie «Reabilitare drum DJ
713 (Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua
Dichiului – Cabana Babele) – km 0+000 – 16+000»;
Beneficiar: Consiliul Judeţean Dâmboviţa
 Raport de monitorizare lunară DN 67 C (Transalpina)
 Colaborare la intocmire documentatii de mediu pentru „Plan de
Prevenire, Protectie si Diminuare a Efectelor Inundatiilor in
Bazinul Hidrografic Arges – Vedea”
 Colaborare la intocmire documentatii de mediu pentru „Planul
pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor
inundațiilor în bazinul hidrografic Crișuri”
 Colaborare la intocmire documentatii de mediu pentru „Planul
pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor
inundațiilor în bazinul hidrografic Buzau - Ialomita”
 Colaborare la intocmire documentatii de mediu pentru „Planul
pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor
inundațiilor în bazinul hidrografic Banat”
 am colaborat la intocmirea de Studii de Evaluare Adecvata si
Rapoarte Privind Impactul asupra Mediului faza D.T.A.C.
pentru Parcuri Eoliene, realizate in perioada 2009 - 2013,
respectiv pentru:
- Parc Eolian Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor, Judetul

Tulcea
- Parc Eolian Comuna Greci, judetul Tulcea (24 turbine, 55,2
MW)
- Parc Eolian Ceamurlia de Sus, Sectorul Dealul Ienicerilor
- Parc Eolian Alpha Nord I, extravilan comuna Casimcea,
judetul Tulcea (21 turbine, 48,3MW)
- Parc Eolian Alpha Nord II extravilan comuna Casimcea,
judetul Tulcea (27 turbine, 62,1 MW)
- Parc Eolian Alpha Nord III extravilan comuna Casimcea,
judetul Tulcea (15 turbine, 45 MW)
- Parc Eolian Alpha Sud I, extravilan comuna Casimcea,
judetul Tulcea (22 turbine, 50,6 MW)
- Parc Eolian CAS Sud II, extravilan comuna Casimcea, judetul
Tulcea (37 turbine, 85,1 MW)
- Parc Eolian Beta Sud III extravilan comuna Casimcea, judetul
Tulcea (11 turbine, 25,3 MW)
- Parc Eolian Beta Sud II extravilan comuna Casimcea, judetul
Tulcea (13 turbine, 29,9 MW)
- Parc Eolian Comuna Greci, judetul Tulcea (11 turbine, 25,3
MW)
- Parc Eolian Beta Nord I extravilan comuna Casimcea, judetul
Tulcea (22 turbine, 66 MW)
- Parc Eolian Beta Nord II extravilan comuna Casimcea, judetul
Tulcea (35 turbine, 105 MW)
- Parc Eolian Comunele Dorobantu, Topolog, Casimcea,
Judetul Tulcea (42 turbine, 126 MW)
- Parc Eolian localitatea Vacareni, judetul Tulcea (35 turbine, 70
MW)
- Parc Eolian oras Isaccea, judetul Tulcea (16 turbine, 48 MW)
- Parc Eolian com. Mihail Kogalniceanu si Sarichioi, Jud.
Tulcea (23 turbine, 69 MW)
- Parc Eolian comuna Somova, judetul Tulcea (58 turbine, 174
MW)
- Realizare Studiu de Evaluare Adecvata pentru PUZ “PARC
EOLIAN, STATIE DE TRANSFORMARE DE 400 KV SI
RACORD ELECTRIC LA S.E.N.”, extravilan mun. Tulcea,
com. Bestepe, Jud. Tulcea – 400 MW
- Parc Eolian Deleni - extravilan comuna Deleni, judetul
Constanta
- Parc Eolian Chirnogeni si Independenta - extravilan comunele
Chirnogeni si Independenta, judetul Constanta
- Parc Eolian Dobromir - extravilan comuna Dobromir, judetul
Constanta
- Parc Eolian Baneasa - extravilan oras Baneasa, judetul
Constanta
- Parc Eolian Sacele 3 , Sacele 5, Extindere Sacele 3, Extindere
Sacele 5 - extravilan comuna Sacele, judetul Constanta
- Construire Parc Eolian, Extravilan comuna Bestepe, judetul
Tulcea
 am colaborat la intocmirea Rapoartelor de Securitate pentru:
 Raport de Securitate pentru Terminal produse chimice, radacina
MOL 4 , beneficiar S.C. Chimpex S.A.

 Raport de Securitate „Operare nave la geamandura in zona
Portului Midia” S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
 Raport de securitate „Sistem de incinerare ecologica prevazut cu
instalatii de racire si epurare gaze”, Judetul Constanta,
extravilanul comunei Lumina, beneficiar S.C. ECO FIRE
SISTEMS S.R.L.
 am colaborat la intocmirea documentatiilor, a studiilor de mediu
si am realizat activitati de cercetare in teren impreuna cu echipa
pe care o conduc, pentru urmatoarele proiecte:
 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Perimetrele de
imprumut pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip) situate in apele teritoriale ale Marii Negre” – pentru innisipare
plaje Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord
 Studiu de Evaluare Adecvata pentru „Perimetrele de imprumut
pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip) - situate in
apele teritoriale ale Marii Negre” – pentru innisipare plaje
Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord
 Raport de Mediu pentru Reactualizare PUG Mangalia –
procedura S.E.A.
 Raport de Mediu P.U.Z - „Deschidere cariera de piatra” ,
extravilan comuna Luncavita, judetul Tulcea
 2011 – 2012 – 2013 – Monitorizare flora, habitate si avifauna pe
perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie pentru
„PARC EOLIAN CAS SUD II”, „PARC EOLIAN CAS SUD
III” si „PARC EOLIAN ALPHA NORD I” situate in
extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea
 2009 - Raport de Mediu “P.U.D. – Orasel Lacustru”, Lacul
Siutghiol, zona Hotel Caraiman, Judetul Constanta
 2009: Raport de mediu pentru „P.U.Z. Ansamblu Rezidential
Mamaia Beach”, cel mai mare ansamblu rezidential din
Constanta, situat in zona Faleza Nord-Pescarie
 2008 - Raport de Mediu P.U.Z. “Elaborare P.U.Z. Mamaia Modificare HCLM 129/2001”
 2009 - Raport de Mediu, faza P.U.D. pentru „Imobil P+M+5E –
Hotel de 5 stele”, in Statiunea Mamaia, langa Hotel Rex
 2011 - Raport de Amplasament si Revizuire Autorizatie
Integrata de Mediu pentru S.C. ROMPETROL RAFINARE
S.A. - instalatii de rafinare, instalatia de brichetare cocs de
petrol, instalatia de prelucrare namol din halda nr. 3, sit poluare
istorica
 2008 - Obtinere Acord de Mediu si realizare Raport la Studiul
de Impact asupra Mediului pentru proiectul Operare nave la
geamandura in zona portului Midia
 2008 - Audit de mediu BM I si BM II privind terenul ocupat de
constructii si alte amenajari RATC Constanta, Pationar si
Fabrica de gheata, Studiu gestionare deseuri
 2009 - Bilant de mediu de nivel I si II pentru “Sistem de
Canalizare” in localitatile: Harsova, Baneasa, Agigea,
Techirghiol, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinesti-Schitu si Tuzla,
Judetul Constanta”

 2010 - Raport de Amplasament pentru S.C. Rompetrol
Petrochemicals S.R.L
 2006: Raport de mediu pentru „P.U.D. Ansamblu Rezidential
Mamaia Beach”, cel mai mare ansamblu rezidential din
Constanta, situat in zona Faleza Nord-Pescarie – se suprapune
cu ROSPA 0076 Marea Neagra
 2007 – 2008 - Raport de Amplasament pentru „Sistem de
incinerare ecologica prevazut cu instalatii de racire si epurare
gaze”, Judetul Constanta, extravilanul comunei Lumina
 Rapoarte de Monitorizare pentru Parcuri Eoliene, realizate in
perioada 2010 – 2017
 am colaborat la intocmirea de lucrari cu activitati de: teren,
realizare baze de date si prelucrare date din teren, inventariere,
estimare marime populatie, evaluare stare de conservare,
monitorizare si masuri de protectie, pentru urmatoarele proiecte:
 Monitorizare de toamna in perioadele August-Noiembrie 2013,
2014, 2015, 2016 pentru zona Dorobantu – Luminita – Topolog,
Jud. Tulcea, pentru PARC EOLIAN 84 MW – studiu realizat la
solicitarea B.E.R.D. – Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare, si aprobat de B.E.R.D.
 Monitorizare de primavara in perioadele Martie-Iunie 2013,
2015, 2016 pentru zona Dorobantu – Luminita – Topolog, Jud.
Tulcea, pentru PARC EOLIAN 84 MW – studiu realizat la
solicitarea B.E.R.D. – Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare, si aprobat de B.E.R.D.
 Studiu de Evaluare Adecvata Aditionala pentru zona Dorobantu
– Luminita – Topolog, Jud. Tulcea, pentru perioada Ianuarie
2012 - August 2013 – studiu realizat la solicitarea B.E.R.D. –
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, si
aprobat de B.E.R.D.
 Experienta profesionala in studii de elaborare a planurilor de
management:
 studii de elaborare a planurilor de oportunitate si management
pentru introducerea de energii regenerabile pentru
Administratia Maritima a Portului Constanta (2010) in calitate
de partener elaborator
 studii de elaborare a planurilor de management si activitati de
cercetare pe teren pentru zona Moldova Noua: reabilitare si
renaturare halda steril, reabilitare si renaturare a zonei fostei
minei de aur si stabilirea impactului asupra ariilor protejate
invecinate. Lucrarea a fost inceputa in toamna 2011 si este in
lucru in prezent
PUBLICATII

Observation on a Great Black-Headed Gull (Larus Ichthyaetus pall.
1773) breeding colony from danube delta bioshpere reserve - 5th
Aquatic Biodiversity International Conference – ABIC ~ 2015 - Sibiu
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DATA
27.02.2017

Certificate de inregistrare in Registrul National al Elaboratorilor de
Studii pentru Protectia Mediului – la pozitia 112 – emise de
Ministerul Mediului
Diploma Master
Diploma de Inginer – Licenta

