
 
 

 
 

Curriculum vitae  
Europass  

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume PETRESCU TRAIAN 

Adresă(e) Constanta, str. Stefan cel Mare, nr. 126, bl. F1B, Sc. A, Et. 1, Ap. 1,  
Judeţul Constanta 

Telefon(oane) 0040.341.413.997 Mobil: 0040.721.283.395 
Fax(uri) 0040.341.413.996 

E-mail(uri) petrescutraian@expert-mediu.ro 
traian_orimex@yahoo.com 

Pagina web www.expert-mediu.ro  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 05.05.1952 

Sex Masculin 
  
Experienţa profesională  

Perioada 2005 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Proiectare si Consultant proiecte tehnice 
Expert Evaluator Principal de Mediu 
Expert Auditor Principal de Mediu  
Presedintele Uniunii Practicienilor de Protectia Mediului din 
Romania 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare Proiectare, studii de mediu si consultanta in 
domeniile: 
- energie, constructii industriale, parcuri industriale 
- investitii in domeniul constructiilor si infrastructurii de 

drumuri 
- investitii in domeniul portuar, atat in zona de trafic de marfuri 

cat si pentru porturi turistice 
- investitii in domeniul dezvoltarii ansamblurilor rezidentiale 

integrate (turism, SPA, shopping, marina, etc.) 
- parcuri energie eoliana si fotovoltaica 
- energii regenerabile si implementate in contextul conceptului de 

dezvoltare durabila 
- constructii hidrotehnice, protectie faleze si maluri 
- sisteme de irigatii integrate in sistem cu energia neconventionala 
- introducerea de sisteme alternative de economisire a energiei 
 
Management: 
- managementul sistemelor integrate 
- managementul gestionarii deseurilor la nivel de Unitati 

Administrativ Teritoriale (U.A.T.), judetene si nationale 



- strategiile de dezvoltare la nivel de U.A.T.-uri si zone geografice 
(in prezent lucrez la dezvoltari de tip I.T.I. – Investitii Teritoriale 
Integrate) 

- managementul portuar integrat cu vecinatatile si legaturile cu 
Europa Centrala 

 

Studii de Oportunitate si Fezabilitate 
- oportunitatea amplasarii parcurilor eoliene in regiunea Dobrogea 
- oportunitatea amplasarii parcurilor industriale 
- oportunitatea introducerii energiei regenerabile / 

neconventionale si a alternativelor de economisire a energiei in 
zonele administrative mari (porturi, parcuri industriale, 
platforme industriale, etc.), Studiul pentru Portul Constanta 
aprobat in Consiliul de Administratie in anul 2012 

- oportunitatea amplasarii sistemelor de incarcare - descarcare a 
produselor petroliere in afara incintelor portuare si transportul 
produsului pertroliere prin conducte submarine  

 

Cercetare stiintifica aplicata in domeniul: 
- constructiilor rezidentiale cu structuri metalice incluse rezistente 

la seisme de gradele 8-9 si pasive din punct de vedere energetic 
(posesor brevet de inventie si protectie intelectuala pentru 
proceduri si linie de fabricatie) 

 

Expert de Mediu acreditat de Ministerul Mediului, inscris in 
“Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia 
Mediului” la pozitia 108 pentru urmatoarele tipuri de studii: R.M., 
R.I.M., B.M., R.A. precum si E.A. si R.S. in colaborare cu persoane 
fizice si juridice acreditate: 
- R.M. - Raport de Mediu 
- R.I.M. - Raport privind Impactul asupra Mediului 
- B.M. - Bilant de Mediu 
- R.A. - Raport de Amplasament 
- E.A. - Studiu de Evaluare Adecvata 
- R.S. - Raport de Securitate 
Elaborare si Coordonare de: Studii de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului, Rapoarte la Studiile de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului, Rapoarte de Mediu, Bilanturi de Mediu de nivel I si II, 
Rapoarte la Bilanturile de Mediu de nivel I si II, Obtinere avize si 
autorizatii din partea autoritatilor de mediu, Intocmire documentatii 
de mediu, sustineri proiecte in dezbateri publice, intocmire 
documentatii pentru Comitetul National al Zonei Costiere (CNZC), 
sustinerea proiectelor in CNZC, Studii de gestionare a deseurilor, 
Rapoarte de Securitate / Studii de risc, Audituri de Mediu, Studii de 
evaluare a impactului social, Planuri de Evaluare a impactului social, 
Programe de monitorizare a factorilor de mediu, Proiecte tehnice de 
refacere a mediului, Planuri initiale de incetare a activitatii, Evaluari 
de Mediu din punct de vedere al biodiversitatii in colaborare cu 
institute specializate, Academia Romana, societati si persoane fizice 
(Evaluare Adecvata). 
Elaborare si Coordonare investitii in domeniul proiectelor de mediu 
(statii epurare, decontaminari situri poluate , depozite deseuri – 
inclusiv periculoase, proiecte dezafectare/ecologizare) 



Numele şi adresa 
angajatorului 

Cabinet Expert Mediu Petrescu Traian, Constanta 
 S.C. Project Resolv Consulting S.R.L. Constanta 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Protectia mediului, proiectare, cercetare, consultanta, consultanta de 
specialitate in domeniul Protectiei Mediului inclusiv in domeniul 
energiilor regenerabile, al depoluarii (situri contaminate) ca si 
managementul integrat al deseurilor si refacere mediu, etc. 

  
Perioada 2003-2005 

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv Agentia pentru Protectia Mediului Constanta 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Organizarea si coordonarea activitatii institutiei publice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Agentia pentru Protectia Mediului Constanta 
Strada Unirii nr. 23, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Administratie publica 

  
Perioada 1989-2003 

Funcţia sau postul ocupat Director, Presedinte, Vicepresedinte CA, Administrator, Consilier de 
specialitate, Manager, Integrator de proiect  pentru proiecte de 
management, dezvoltare portuara, shipping, etc. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil cu coordonarea activitatilor companiilor 
Definirea si implementarea bugetului  
Definirea si executarea planului de investitii 
Definirea si implementarea strategiei competitive 
Conducerea investitiilor organizatiilor 
Conducerea portofoliului de proiecte al Companiilor 
Identificarea de noi oportunitati de afaceri 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Grupul de firme REMARC (Port Constanta Dana 33, zona industriala 
- Strada Celulozei 5-7), Polaris M. Holding – colaborare probleme 
ecologice 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Service naval, automatizari industriale, management de mediu, 
proiectare, construcţii de case şi clãdiri industriale, comunicaţii prin 
satelit, colectarea si gestionarea deseurilor si aplicatii Marpol in 
domeniul gestiunii deseurilor din activitatea de transport maritim, 
proiectare in sisteme navale de depoluare, proiectare si dezvoltare 
port de marfuri (silozuri si containere) in zona libera Galati, shipping 
naval pentru zone in contract de Bare/Boat, etc. 
Service si modernizari platforme marine proprietatea Petromar 
Constanta 

  
Perioada 1983-1990 

Funcţia sau postul ocupat Sef sectie productie industriala, Sef santier, Director 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Am participat la realizarea unor obiective industriale precum: 
“Combinatul Petrochimic Midia” – Nãvodari, Fabrica ciment 
Medgidia, Port Mineralier Constanţa, Centrala Nuclearã Cernavodã, 
Uzina de Apã Grea Halanga langa Turnu Severin şi multe alte 
obiective industriale din Dobrogea şi nu numai 

Numele şi adresa 
angajatorului 

IAMSAT Bucuresti – Antrepriza Dobrogea 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Productie industriala si management de intreprindere 

  



Perioada 1977-1983 
Funcţia sau postul ocupat Inginer Arhitectura Navala,  Sef atelier montaj doc, Sef Sectia I-a, 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Am participat la constructia de nave civile, militare si tehnice in 
Santierul Naval „2 Mai” Mangalia 
- Am participat la constructia primei nave de 55000 tdw Callatis, şi la 
toatã seria de 9 nave care au urmat.  
- Am participat la construcţia crucişãtorului “Mãrãşeşti”, navei de 
cercetãri marine “Grigore Antipa”, etc. 
- Productie industriala, constructii navale si platforme maritime de 
exploatare petroliera 
- Am participat la montajul celor douã macarale de 480 tf din S.N. “2 
Mai” Mangalia (actual DMHI – Daewoo Mangalia Heavy Industries)
producţie portughezã sub licenţã “Krupp” fiind singurul inginer 
abilitat de producãtor pentru a da soluţii de reparare sau intreţinere. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Santierul Naval „2 Mai” Mangalia (fost militar, actualmente DMHI) 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Constructii si arhitectura navala 

  

Educaţie şi formare  
Perioada 2005 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire al programului de perfectionare 
„Managementul Dezvoltarii Durabile” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Gestionare deseuri / expert 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul National de Administratie 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Curs de perfectionare 

  
Perioada 2004-2005 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de Master /  Managementul Sistemelor Integrate 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul Sistemelor Integrate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, 
Specializarea Managementul Sistemelor Integrate 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 6 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Training Course Certificate 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Monitorizarea emisiilor 
Analizarea gazelor motoarelor 
Monitorizarea calitatii aerului ambiental 
Reteaua de monitorizare a calitatii aerului ambiental pentru 
aglomerari urbane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

Environment S.A. 
RSI ELECTRO S.R.L. 



formare 
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
Curs de pregatire 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de Participare la seminarul de instruire pentru utilizarea 
„Manualului privind activitatile specifice din domeniul gestiunii 
deseurilor” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Gestiunea si managementul deseurilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

GTZ Agentia Germana de Cooperare Tehnica 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Curs de instruire 

  
Perioada 1971-1977 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de licenta - Inginer Arhitectura Navala, durata studii 6 ani / 
zi 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Arhitectura navala, Nave si instalatii de bord si constructii 
hidrotehnice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Galaţi, Facultatea de Mecanicã, secţia Nave şi instalaţii 
de bord 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 5 

  
Perioada 1967-1971 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Matematica - Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic nr. 1 Mangalia 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 3 

 
 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba Romana
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  

Ascultare Citire 
Participare 

la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Rusa  
C1 

Utilizator 
experimentat

C1
Utilizator 

experimentat
C1

Utilizator 
experimentat

C1 
Utilizator 

experimentat
C1 

Utilizator 
experimentat



Franceza  
B1 

Utilizator 
independent

B1
Utilizator 

independent
B1

Utilizator 
independent

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent

Engleza  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2
Utilizator 
elementar 

A2
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

  
Competenţe şi abilităţi 

sociale 
 Capacitati de comunicare si negociere, dezvoltate in cadrul 

sedintelor grupurilor de lucru, a dezbaterilor publice a studiilor de 
impact si a bilanturilor de mediu 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Capacitatea de organizare si de conducere, dobandite si dovedite 
in cadrul functiilor detinute 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 Capacitatea de analiza tehnica si relevare a impactului unei 
activitati sau a unui proiect / plan propus, contactul cu tehnici de 
lucru si tehnologii in domenii diverse, unele chiar unice in tara (de 
exemplu, operarea navelor la geamandura in largul Portului 
Midia) 

 Capacitate de sinteza si analiza a informatiilor, cunoasterea 
aprofundata a legislatiei in domeniul protectiei mediului si 
capacitate de implementare, urmare a experientei acumulate in 
acest domeniu si a participarii la diverse seminarii / intalniri 
organizate de autoritatile centrale pentru protectia mediului, in 
acest scop; 

 Cunostinte in domeniul administratiei publice, a functionarii unei 
institutii publice, a informatiilor de interes public, urmare a 
aplicarii legislatiei din aceste domenii dar si in calitate de 
coordonator al unei institutii publice 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 Internet 
 Cunoastere si utilizare program: 

 SIMGP v.4.1, soft pentru simularea dispersiei poluantilor 
gazosi si a pulberilor in suspensie (proprietate intelectuala 
Petrescu Traian) 

 ALOHA, soft pentru simularea dispersiei poluantilor in aer 
  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 Fotografie 
 Desen 
 Eseistica si reportaj 

  
Alte competenţe şi 

aptitudini 
 Hobby-uri: 

 Tenisul de câmp 
 Beletristica 
 Navigaţie maritimã pe nave cu pânze 
 Pescuitul 

  
Permis de conducere Detin Permis de Conducetere categoria B 

  



 

Informaţii 
suplimentare 

 Am elaborat Rapoarte privind Impactul asupra Mediului 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) 
 Studiu de Evaluare Adecvata pentru proiectul Reducerea eroziunii 

costiere faza II (2014-2020) – zonele Stavilare (Periboina si 
Edighiol), Mamaia, Tomis (Cazino), Agigea, Eforie Centru si 
Eforie Sud, Costinesti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia - 
Venus - Cap Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai. 

 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul 
Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020) – zonele 
Stavilare (Periboina si Edighiol), Mamaia, Tomis (Cazino), 
Agigea, Eforie Centru si Eforie Sud, Costinesti, Olimp, Jupiter-
Neptun, Balta Mangalia - Venus - Cap Aurora, Mangalia-Saturn, 2 
Mai 

 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul 
Perimetru de împrumut COMPREST 2 - NE CONSTANTA, 
pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip) situat in apele 
teritoriale ale Marii Negre si Perimetru de împrumut COMPREST 
3 - EST MAMAIA, pentru relocarea depozitelor sedimentare 
(nisip) situat in apele teritoriale ale Marii Negre 

 Studiu de Evaluare Adecvata pentru proiectul Perimetru de 
împrumut COMPREST 2 - NE CONSTANTA, pentru relocarea 
depozitelor sedimentare (nisip) situat in apele teritoriale ale Marii 
Negre si Perimetru de împrumut COMPREST 3 - EST MAMAIA, 
pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip) situat in apele 
teritoriale ale Marii Negre 

 Studiu de Evaluare Adecvata pentru „Perimetrele de imprumut 
pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip) - situate in apele 



teritoriale ale Marii Negre” – beneficiar Van Oord Dredging and 
Marine Contractors bv, Rotterdam – in cadrul proiectului 
Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor 
naturale in zonele cele mai expuse la risc - Domeniul major de 
interventie 2 - Reducerea eroziunii costiere - in vederea innisiparii 
plajelor Eforie Nord, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud – in 
vederea innisiparii plajelor Eforie Nord, Tomis Nord, Tomis 
Centru, Tomis Sud 

 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Perimetrele de 
imprumut pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip) - 
situate in apele teritoriale ale Marii Negre” – beneficiar Van Oord 
Dredging and Marine Contractors bv, Rotterdam – in cadrul 
proiectului Implementarea structurii adecvate de prevenire a 
riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc - Domeniul 
major de interventie 2 - Reducerea eroziunii costiere - in vederea 
innisiparii plajelor Eforie Nord, Tomis Nord, Tomis Centru, 
Tomis Sud 

 Raport privind Impactul asupra Mediului pentru „Construire 
lucrari de foraje si excavari pentru efectuarea studiilor si 
prospectiunilor geologice a minereului polimetalic si a minereului 
de Molibden Perimetrul Nucet Est Judetul Bihor” 

 Studiu de Evaluare Adecvata pentru „Construire lucrari de foraje 
si excavari pentru efectuarea studiilor si prospectiunilor geologice 
a minereului polimetalic si a minereului de Molibden Perimetrul 
Nucet Est Judetul Bihor” 

 Studiu de Evaluarea a Impactului asupra Mediului pentru 
„Construire lucrari de foraje si excavari pentru efectuarea studiilor 
si prospectiunilor geologice a minereului polimetalic si a 
minereului de Molibden Perimetrul Nucet Est Judetul Bihor” 

 Documentatie in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire 
pentru „Executare lucrari de explorare in Perimetrul Glogova”, 
amplasat în  Judetul Gorj, comuna Glogova, Sat Glogova 

 Documentatie in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire 
pentru „Executare lucrari de explorare in Perimetrul Clesnesti”, 
amplasat în  Judetul Gorj, comuna Glogova, Sat Clesnesti 

 Elaborarea documentatiei de specialitate pentru protectia mediului 
(Memoriu de prezentare) pentru proiectul Instalatie de Detritiere 
Apa  Grea (CTFR) si Extindere Depozit  Intermediar  de 
Combustibil Ars (DICA) integrat cu activitatile desfasurate in 
prezent pe platforma Centralei Nuclear Electrice Cernavoda 

 Intocmirea Notificarii ESPOO pentru DICA MASTOR 400 si a 
celei integrata a proiectelor CTFR si DICA pentru consultarea 
transfrontiera – in cadrul Centralei Nuclear Electrice Cernavoda 

 Am  realizat proiectul pentru depoluarea panzei de apa freatica si a
solurilor infestate din municipiul Constanta, zona depozite 
petroliere Terminal Oil suprafata 184 ha (perioada 2008 - 2009). 
Lucrarea de depoluare nu s-a realizat din lipsa de finantare 

 Am oferit consultanta tehnica in proiectul privind ecologizarea 
halde si sit-uri poluare istorica - ROMPETROL RAFINARE SA 

 Sunt realizator al unor scenarii privitor poluările accidentale cu 
hidrocarburi în zona de coastă a Mării Negre,  în vederea 
coordonării intervenţiilor pe mare în timp util, scenariile introduse 



într-un program pe calculator fac obiectul unui soft specializat, 
proprietate intelectuală 

 Posesor de studii în domeniul epurãrii apelor uzate şi gropilor 
ecologice si proiecte in domeniul refacerii ecologice ale unor 
situri poluate istoric,  realizator de studii prefezabilitate şi 
fezabilitate pentru modernizare nave, zone libere, gropi ecologice, 
studii de caz privitor închiderile gropilor de deşeuri neconforme, 
coordonarea proiectelor de inchidere gropi de deseuri neconforme 
inclusiv deseuri periculoase si bataluri cu deseuri periculoase 

 În nume propriu am realizat două studii de caz de o amploare 
foarte mare, unul privind poluarea subterană a pânzei de apă 
freatică din subsolul municipiului Constanţa şi Portului Constanţa 
şi un studiu privind organizarea unui centru de intervenţie pentru 
poluarea marină la nivelul Mării Negre. 

 Am efectuat pentru un grup de experti de mediu olandezi “Studiul 
de Management al Deşeurilor in Portul Maritim Constanţa” în 
anul 1999. 

 În anul 2000 am realizat “Studiul pentru Managementul Integrat al 
Deşeurilor” pentru oraşul Kazan din Federaţia Rusă, capitala 
Republicii Tatarstan. 

 Am efectuat studii diverse referitor la poluarea marină cu produse 
petroliere şi metode de combatere, începând cu 1996, 
reprezentând grupul de firme “RO – Clean Desmi” din 
Danemarca, fiind primul importator de echipamente specifice 
pentru grupul de interventii salvare Constanta. 

 Am urmat cursuri de pregãtire în domeniul construcţiilor navale si 
automatizãrilor, fiind specializat şi în exploatare portuarã. 

 Am urmat cursuri de specializare în managementului 
comunicaţiilor în anii 1994, 1995 şi 1996 organizate de 
INMARSAT în Anglia, Olanda şi Franţa. 

 Am absolvit în anul 2000 douã cursuri de specialitate privind 
managementul şi marketingul în administraţia publică. 

 Am susţinut examenul de “Reorganizare judiciară/lichidare” în 
anul 2001 şi l-am promovat, fiind atestat ca expert în reorganizări 
judiciare şi lichidări, fiind autorizat să practic această profesie. 

 Am absolvit cursuri de gestionare a deşeurilor, cursuri de 
securitate industrială în domeniul mediului cu specializări în 
monitorizarea emisiilor, monitorizarea calităţii aerului în 
aglomerări urbane, cursuri de pregătire în domeniul 
“Managementul dezvoltării durabile”. 

 Am predat cursuri de specialitate la cererea CPLMC – Constanţa. 
 Am predat cursuri pentru Organizaţia Balcanică de Mediu BENA.
 În prezent lucrez la promovarea energiilor neconvenţionale şi 

100% ecologice tip pompe de căldură, panouri solare, energie 
eoliana. 

 În calitate de Director Executiv al Agenţiei de Protecţie a 
Mediului Constanţa am fost implicat direct în protecţia zonei 
costiere, fiind membru activ în colectivele de lucru organizate de 
specialişti olandezi, am finalizat  împreună cu specialiştii japonezi 
ai organizaţiei JICA acest proiect. 

 Acordurile, autorizaţiile şi avizele de mediu de importanţă 



deosebită la care am fost implicat direct fiind o listă prea lungă 
pentru a fi direct prezentată nu le voi mai mentiona. 

 Sunt posesor de brevete de invenţii şi inovaţii,cele mai recente 
fiind cele referitoare la construcţia de case cu structuri metalice 
incluse în pereţi de tip “sandwich”, case de tip ecologic. 

 Am parcurs procedura S.E.A. in cadrul carora am elaborat 
Rapoartele de Mediu, finalizate prin obtinerea actelor de 
reglementare din partea autoritatilor competente pentru protectia 
mediului, pentru urmatoarele investitii: 
 2012: Intocmire documentatie pentru obtinerea Avizului de 

Mediu pentru PUZ PASAJ SUBTERAN PIATA 
CHARLES DE GAULLE, Bucuresti 

 2013 – 2014: Raport de Mediu pentru Reactualizare PUG 
Mangalia  

 2012-2013: Raport de Mediu P.U.Z - „Deschidere cariera de 
piatra” , extravilan comuna Luncavita, judetul Tulcea 

 2009: Raport de Mediu P.U.Z. “Elaborare P.U.Z. Mamaia -
Modificare HCLM 129/2001”  

 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  

 2007: Raport de Mediu, faza P.U.D. pentru „Imobil P+M+5E –
Hotel de 5 stele”, in Statiunea Mamaia, langa Hotel Rex  

 2007: Raport de Mediu  “P.U.D. – Orasel Lacustru”, Lacul 
Siutghiol, zona Hotel Caraiman, Judetul Constanta  

 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  

 2008: Raport de Mediu pentru „PUZ -Ansamblu Rezidential 
Hanul Piratilor”- Navodari, Hanul Piratilor, judetul Constanta 

 2012: Intocmire documentatie pentru obtinerea Avizului de 
Mediu pentru 43 de PUZ-uri in extravilanul comunei 
Dorobantu, Judetul Tulcea pentru: „Introducere in intravilan, 
scoatere din circuitul agricol si construire: ferme agricole, 
ferme zootehnice, locuinte de serviciu, locuinte, ferme eoliene, 
ferme solare, spatii servicii si mica productie” 

 2012: Raport de Mediu pentru PUZ PARC EOLIAN 
CASIMCEA 1 SI PARC EOLIAN CASIMCEA 2, extravilan 
Comuna Casimcea, Judetul Tulcea (9 turbine, 19,2 MW) – 
amplasat in ROSPA ROSPA0100 Stepa Casimcea 

 2012: Raport de Mediu pentru P.U.Z  „Construire parc eolian, 
drumuri, retele electrice si statie trasformare” extravilanul 
comunei Albesti, judetul Constanta (16 turbine, 54,4MW) – 
amplasat in vecinatatea ROSPA0094 Padurea Hagieni 

 2011: Raport de Mediu pentru P.U.Z – “Amplasare parc de 
turbine eoliene, organizare santier, statie de transformare si 
retele de racordare la S.E.N.” – DA_ VII, DA_ IX, DA_ X, 
DA_ XI, DA_ XII, DA_ XIII, DA_ XIV, DA_ XV extravilan 
comuna Daeni, judetul Tulcea (8 parcuri eoliene , insumand 57 
turbine cu putere totala de 171 MW) 

 2011: Raport de Mediu pentru obiectivul „Construire noi 



capacitati de producere energie electrica – 14 centrale eoliene 
si lucrari de construire retea de alimentare cu energie electrica 
si drumuri de acces in incinta” Extravilan comuna Deleni, sat 
Pietreni,  judetul Constanta (14 turbine, 42 MW) 

 2011: Raport de Mediu pentru P.U.Z – “Construire parc de 
turbine eoliene DMS – CASIMCEA” extravilan comuna 
Casimcea, judetul Tulcea (20 turbine, 60 MW) 

 2011: Raport de Mediu pentru obiectivul PUZ „Parc eolian 
crucea HRM, drumuri, retele electrice, statie de  transformare 
si statii de colectare”, Comuna Crucea, Satul Baltagesti, 
judetul Constanta (30 turbine, 90 MW) 

 2011: Raport de Mediu pentru obiectivul “CONSTRUIRE 
PARC DE TURBINE EOLIENE” Extravilan Oras Isaccea (24 
turbine, 72 MW) 

 2010: Raport de Mediu pentru P.U.Z „Construire parc de 
centrale eoliene si retele de racordare” – Alpha Nord I, 
extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea (21 turbine, 
48,3MW) 

 2010: Raport de Mediu pentru P.U.Z. „Construire parc de 
centrale eoliene si retele de racordare” – Alpha Nord II 
extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea (27 turbine, 62,1 
MW) 

 2010: Raport de Mediu pentru P.U.Z „Construire parc de 
centrale eoliene si retele de racordare” – Alpha Nord III 
extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea (15 turbine, 45 
MW) 

 2010: Raport de Mediu pentru P.U.Z „Construire parc de 
centrale eoliene si retele de racordare” – Alpha  Sud I, 
extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea (22 turbine, 50,6 
MW) 

 2010: Raport de Mediu pentru Parc Eolian CAS Sud II, 
extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea (37 turbine, 85,1 
MW) 

 2010: Raport de Mediu pentru Parc Eolian com. Mihail 
Kogalniceanu si Sarichioi, Jud. Tulcea (23 turbine, 69 MW) 

 2010-2011: Raport de Mediu pentru Parc Eolian comuna 
Somova, judetul Tulcea (58 turbine, 174 MW) 

 2010: Raport de Mediu pentru P.U.Z. „Parc eolian - putere 
totala100 MW”, extravilan comuna Crucea, Judetul Constanta 

 2009-2010: Raport de Mediu pentru Plan Urbanistic Zonal  -  
Construire parc eolian si amenajare drumuri – 60 MW, 
extravilan Comuna Greci, Judetul Tulcea 

 2009: Raport de Mediu pentru „PUZ – Parc Eolian Chirnogeni 
80MW” comuna Chirnogeni, judetul Constanta 

 Expert cheie in urmatoarele proiecte, Conform Directivei 2007 / 
60 / EC privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii: 
 Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor 

inundaţiilor (PPPDEI) in bazinul hidrografic Buzău – Ialomiţa 
 Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor 

inundaţiilor (PPPDEI) in bazinul hidrografic Argeş - Vedea  
 Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor 



inundaţiilor (PPPDEI) in bazinul hidrografic Crişuri 
 Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor

inundaţiilor (PPPDEI) in bazinul hidrografic Banat
Scurta lista studii elaborate: 
 Raport de Securitate pentru Terminal produse chimice Radacina

Mol IV SC CHIMPEX S.A
 Raport de Securitate „Operare nave la geamandura in zona

Portului Midia”
 Raport de securitate „Sistem de incinerare ecologica prevazut cu

instalatii de racire si epurare gaze”, Judetul Constanta,
extravilanul comunei Lumina

 Scenarii de poluare pentru porturi turistice cu Raport de Securitate
in desfasurare pentru: Port turistic Tomis Constanta si Port turistic
Marina Mamaia, inclusiv pentru faza de constructie

 Studiu de Impact asupra Mediului – „Amenajare Complexa Port
Turistic Tomis”, Localitatea Constanta si Marina Mangalia

 Rapoarte privind Impactul asupra Mediului pentru „Operare nave
la geamandura in zona Portului Midia” S.C. ROMPETROL
RAFINARE S.A.

 Am colaborat pentru initiativa de dezvoltare cu Banca Mondiala
pentru I.T.I. Delta Dunarii

 Coordonez programul de dezvoltare a regiunii istorice Dobrogea
plecand de la initiativa I.T.I. Judetul Constanta demarata cu Banca
Mondiala

 Coordonare Planuri Urbanistice Zonale
 Coordonare Planuri Urbanistice Generale
 Informatii suplimentare privind activitatea pot fi gasite pe paginile

web: http://www.expert-mediu.ro

Anexe  Diploma de Inginer 
 Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor

de studii pentru protectia mediului emis de MINISTERUL
MEDIULUI

 Diplome si Certificate – Educatie si Formare:
- Diploma Masterat - Managementul Sistemelor Integrate 
- Certificat de absolvire al programului de perfectionare 

„Managementul Dezvoltarii Durabile” 
- Training Course Certificate 
- Certificat de Participare la seminarul de instruire pentru 

utilizarea „Manualului privind activitatile specifice din 
domeniul gestiunii deseurilor” 

- Diploma de Excelenta pentru intreaga activitate depusa in 
slujba protectiei mediului 

Data completării 
24.02.2017 


