CURRICULUM VITAE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nume şi prenume:
Data şi locul naşterii:
Naţionalitatea:
Starea civilă:
Adresa (telefon/fax/e-mail):
Pregătire profesională:

TUDORACHE Irinel Gabriela
04.11.1967 – Slatina, jud. OLT
Romana
Casatorita
Str. Occidentului nr. 30, Sector 1, Bucuresti

Instituţia
Data: de la (luna/anul) - la (luna/anul)
UNIVERSITATEA
TEHNICA
TIMISOARA,
Facultatea de Tehnologie Chimica,
Septembrie 1987 - Iulie 1992
UNIVERSITATEA
TEHNICA
TIMISOARA,
Facultatea de Tehnologie Chimica,
September 1994 – present
UNIVERSITATEA
de
VEST
TIMIŞOARA,
Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala de Inalte
Studii Europene, Septembrie 1997 – Iulie 2000
UNIVERSITATEA LIBER
BRUSSELS, Institutul
de Studii Europene, Septembrie 1998 – Februarie
1999
INSTITUTUL NATIONAL pentru ADMINISTRATIE
IC PUBLICA ROMANIA
Centrul Regional de Formare Continu pentru
Administraţia Public Local Bucureşti – Iunie 2008

Diploma / certificatul obţinut
Diploma de inginer chimist – Tehnologie
Chimica Anorganica
Doctorand – Procedee
substantelor psihotrope

de

obtinere

a

Diplomat, Expert în studii europene
Certificat de Absolvire burs de studii în
“Politic Extern şi de Securitate Comun ”

Certificat – Project Manager

Cursuri de specializare:
 G&S Consulting SERV – 06.02.2014 - Expert Achizitii publice COR 214946
 Ministerul Integrarii Europene / EMS Consortium, Evaluator programe EU, Monitorizare Programe Phare, June
2002
 Delegatia Comisiei Europene in Romania, New Practical Guide for Phare, Ispa and Sapard (service, works, supply,
grants), Octombrie 2001
 EC – DG Enlargement/TAIEX Office si OSIM – “Legislatia privind Proprietate Intelectuala si Marfurile contrafacute” Aprilie 2001
 Organizatia Mondiala a Vamilor - Tehnici de Combaterea Fraudelor comerciale - Aprilie 2000
 H.M. Customs & Excise / Cursuri Internationale, Combaterea traficului de droguri, Noiembrie 1999, Noiembrie 1993
 H.M. Customs & Excise / Cursuri Internationale, Training for Trainers, Iulie – August 1999
 H.M. Customs & Excise / Cursuri Internationale, Managementul riscurilor si al resurselor pentru Senior Managers,
Mai 1999
 Administratia Vamala a Statelor Unite – Departamentul Afacerilor Interne, Training for Trainers, April 1999
 EUROCUSTOMS – Precursorii Legislatia europeana - Mai 1995

7. Limbi străine cunoscute (pe o scara de la 1 la 5, unde 1 este maxim):
Limba
Nivelul de cunoaştere
Citit
Vorbit
Romana
Limba materna
Engleza
1
1
Franceza
1
2

Scris
1
2
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Asociaţii profesionale în care deţine calitatea de membru:

8.


ACRAFE (Asociatia Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene)



Societatea Romana a Evaluatorilor de Proiecte Programe si Politici Publice (RoSE)



Consiliul Stiintific al Parcului Natural BUCEGI - membru din anul 2011



Patronatul Roman al Gazelor – Director Relatii Internationale: Septembrie 2003 – August 2006



Confederatia Patronala UGIR 1903 – Consilier Integrare Europeana si Programe EU

9.

Alte abilităţi (de ex. operare calculator, etc.):

10.

Funcţia deţinută în prezent: GIR CONSULTING INTERNATIONAL – Director General

11.

Ani de experienţă profesională: 23 ani

12.

Calificări şi abilităţi esenţiale, relevante pentru contract:

operare windows / word / excell / Internet

 Analiza si Evaluarea Studiilor de impact asupra mediului a proiectelor de investitii din arealul PNB, respectiv jud.
Dambovita, Prahova si Brasov in calitate de membru al Consiliului Stiintific al Parcului Natural Bucegi

 Cunostiinte extinse si experienta practica in managementul si co-ordonarea programelor/proiectelor finantate de
UE inclusiv: progamarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor

 Elaborarea documentelor de programare si a ghidurilor de proceduri pentru Programul Comun de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria CBC RO-BG : Documentul Comun de Programare RO-BG, Propunerea
Financiara Comuna RO-BG, Fisa proiectului, Termenii de Referinta, Rapoarte de Evaluare, Rapoarte de
Monitorizare, Ghidul Aplicantului pentru Fondul Comun al Proiectelor Mici RO-BG.

 Experienta in Programe/proiecte finantate din fonduri europene

















POS DRU Axa 3 - Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderii, DMI - Formare si sprijin pentru
intreprinderi si pentru angajati pentru promovarea adaptabilitatii
DG Environment Project Study on the potential of impact assessments to support environmental goals in
the context of the European Semester - National Expert for Romania
EEA Grants –RO 04 – Reducerea substantelor periculoase
EEA Grants – RO 05 - Eficienta Energetica pentru Romania
EEA Grants – RO 20 - Violenţa domestic și violenţa bazat pe deosebirea de sex
Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013
PODCA Axa 1 – Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice
POS MEDIU Axa 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor
istorice contaminate, DMI 1 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si
extinderea infrastructurii de management al deseurilor
POS MEDIU Axa 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii
POS CCE Axa 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie
POS CCE Axa 4 – Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii
schimbarilor climatice
POR Axa 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere Domeniul major de
interventie 1.2 - Sprijinirea investitiilor in eficenta energetica a blocurilor de locuinte
POR Axa 2 - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
POR Axa 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
Knowledge Based Economy Project: Evaluare ex-ante a sectoarelor economice locale si a oportunitatilor
in judetele Iasi si Vaslui

 Elaborare de proiecte finantate prin POR, POS CCE, POS Mediu, Phare CES, Phare CBC, Fondul de Mediu:





 Cresterea competitivitatii IMM-urilor
Diversificarea productiei prin realizarea de produse noi la SC AXA CONSTRUCT - com. Gruiu, jud. Ilfov
POS CCE Axa 1
Extindere Fabrica de prelucrare a lemnului Pietrosita – Dambovita POS CCE Axa 1
Diversificarea productiei fabricii de prelucrare a lemnului prin lansarea de noi produse - POS CCE Axa 1
Cresterea competitivitatii SC ROMWOOD JWC prin achizitia de utilaje noi – Covasna POS CCE Axa 1
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Cresterea competitivitatii SC GIR Services AS prin implementarea unui sistem informatic integrat – POS
CCE Axa 3











 Eficienta energetica
Imbunatatirea eficientei energetice prin retehnologizare linie de productie produse metalice obtinute prin
deformare plastica – UPRUC CTR SA Fagaras, judet Brasov POS CCE Axa 4
 Producerea de energie din surse regenerabile
Instalatie de producere a energiei electrice si termice prin utilizarea biogazului – UCEA Fondul de Mediu
Centrala termoelectrica pe biomasa – Intorsura Buzaului Covasna - Fondul de Mediu
Parc eolian Calugareni – Prahova - Fondul de Mediu
Parc eolian Jugureni 1 – Prahova - POS CCE Axa 4
Parc eolian Jugureni 2 - Prahova - Fondul de Mediu
 Managementul deseurilor

 Sistem integrat de gestionare a deseurilor – Macin Tulcea - Phare CES
 Inchidere groapa de gunoi – Buftea Ilfov - Phare CES
 Statie de sortare deseuri municipale Timisoara Timis - Fondul de Mediu






 Protectia mediului
Managementul eficient al Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi POS Mediu Axa 4
Reconstructie ecologica in arii protejate – Parcul Natural BUCEGI Fondul de Mediu
Campanie de educatie si constientizare – Muntii BUCEGI Fondul de Mediu
Protectie impotriva inundatiilor – combaterea coroziunii solului jud. Dambovita Phare CES
Protectie impotriva inundatiilor – anularea efectelor calamitatilor naturale jud. Dambovita Phare CES





 Dezvoltarea resurselor umane
Ocuparea fortei de munca din nordul judetului Dambovita prin formare profesionala continua a adultilor –
POS DRU – 5.2
Formare si evaluare competente profesionale – Dambovita Phare CES
Centru zonal de pregatire profesionala in sudura – Ploiesti Phare CES
Centru de Informare agro-industriala RO-HU CBC RO-HU





 Dezvoltare rurala si turism
Ferma piscicola de crestere a pastravului – Moroeni, Dambovita - POP Mas 2.1
Modernizare ferma piscicola Livedea 1 si 2 – Sinesti, Ialomita - POP Mas 2.1
Pensiune turistica BUCEGI - Moroeni, Dambovita - PNDR Mas 313







 Infrastructura
Extindere retele apa potabila – Buftea, jud. Ilfov - Phare CES
Modernizare infrastructura de invatamant – Busteni, Prahova - POR Axa 3
Centru Transfrontalier Romano-Bulgar pentru situatii de urgenta Giurgiu – Russe - CBC RO-BG


 Intocmire Studii de Fezabiliate si Plan de Afaceri aferente Cererilor de Finantare din cadrul Planului Operational
Regional, POS Cresterea Competitivitatii Economice, POS Mediu, Fondul de Mediu

 Experienta in evaluare ex-ante, mid-term si ex-post in conformitate cu cerintele EU: participare in evaluarea
proiectelor din cadrul Phare CBC RO-BG, POR, POS CCE

 Experienta in contractare si derulare licitatii conform legislatiei romane, cunostinte FIDIC
 Experienta in implementarea proiectelor de infrastructura, protectia mediului, managementul deseurilor,
dezvoltarea resurselor umane;

 Cunostiinte aprofundate in politici comunitare de dezvoltare (Fondurile structurale si de Coeziune), regulamente si
decizii ale Comisiei Europene

 Peste 8 ani de experienta la nivel operational si de conducere in cadrul Directiei Generale a Vamilor, in domeniul
combaterii traficului ilicit de droguri, arme si munitii si produse cu regim special

 Cunostiinte extinse si experienta practica in aplicarea normelor legislative nationale si internationale in domeniul
vamal si al managementului frontierelor

 Abilitati de comunicare in mediul interdisciplinar si intercultural, abilitati de negociere, munca in echipa.
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13.

Experienţa specifică în proiecte similare: Project manager

Titlul proiectului

Terapii tintite in pentru
boala valvei aortice in
diabet

Dezvoltarea
Competentelor in
Transplant

Sursa de
finanţare

Principalele activităţi ale
proiectului

POC Axa 1
Cercetare,
dezvoltare
tehnologică
și inovare

Cercetarea
fundamentala
si
experimentala
in
vederea
identificarii mecanismelor unice
ale progresiei bolii valvulare si
dezvoltarii de noi nano-bioterapii pentru boala valvei
aortice in diabet (BVAD)
Perfectionarea si specializarea
cadrelor medicale in domeniul
transplantului

POS

DRU

Competenţe
pentru
competitivitate
în
domeniul
medical
–
transplant de
organe,
țesuturi
și
celule

Sistem de Management
Integrat al deseurilor in
judetul Constanta

POS Mediu

Asistenta tehnica –
management de proiect
pentru Secretariatul
Tehnic Comun Programul
Operational Comun
“Black Sea Basin 20072013”

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

Programul de instruire
pentru cresterea
capacitatii institutionale si
de management –
Inspectoratul General al
Politiei Romane
Greening
the
EU
Semester – 2014

PODCA

Asistenta Tehnica pentru
sprijin Programul
Cooperare
Transfrontaliera Bulgaria
– Romania BG 2006/018386.01.03 - 01

Inchidere
depozit
neconform Buftea

Asistenta tehnica de management
pentru acordarea de sprijin in
gestionarea
si
implementarea
Proiectului
„Sistem
de
management integrat al deseurilor
in judetul Constanta”
Managementul Programului
Operational Comun Marea Neagra
2007-2013

Formare profesionala –
Curs MANAGER cod COR 112029
Curs PROJECT MANAGER COR
242101

European
Commission
DG
Environment

Studiu asupra potentialui Evaluarii
de impact in vederea sprijinirii
obiectivelor de mediu in contextul
European Semester

CBC BG-RO

Elaborarea si managementul de
proiect pentru proiecte de
infrastructura

Phare CES
2006

Componenta de investitie
- lucrari specifice de inchidere
depozit neconform
Componenta de instruire:
-pregatirea personalului implicat in
realizarea investitiei;
Componenta de informare si
constientizare publica:

De la
data –
până la
data
(zi/lună/
an)
Sept.
2016 –
Sept.
2020

Atribuţii în cadrul proiectului

Manager tehnic - Asigura calitatea
managementului si administrarea
proiectului.
Asigura
realizarea
proiectului din punct de vedere
tehnic

Iun2015Feb201

Expert Implementare – Coordonarea
activitatilor de instruire a personalului
medical din cadrul unui Centru
Regional: organizarea, desfasurarea si
monitorizarea activitatii de instruire a
personalului
medical
in
cadrul
proiectului; organizarea si desfasurarea
conferintelor si seminariilor din cadrul
proiectului;

Mar.
2015–
Dec.
2016

Adjunct Leader Echipa – Coordination
of project activities, implementing,
monitoring and reporting activities

01 Apr.
2014 –
30 Iunie
2015

Sept.
2014 –
April
2015
Oct –
Nov
2014

Asistenta tehnica pentru managementul
de proiect: coordonarea proiectelor de
cooperare transfrontaliera ENPI - IPA:
monitorizarea tehnica si financiara a
proiectelor,
evaluarea
progresului,
aprobarea notificarilor si aditionalelor,
evalurea interimara si finala, finalizarea
proiectelor
transfrontaliere
implementate prin POC Marea Neagra
Formator – pregatire teoretica si
practica: instruirea cursantilor din cadrul
IGPR in domeniul Managementului si
Managementului Proiectelor
National Expert for Romania –
elaborarea Raportului de tara pentru
Romania; Interviuri cu autoritatile
responsabile de Evaluarea de Impact;
evaluarea sistemelor de Evaluare de
Impact sau altor documente relevant

15 Oct
2009 –
30 Dec.
2009

Asistenta tehnica pentru manage
mentul de proiect : Senior Expert –
elaborarea
si
managementul
de
proiecte de infrastructura

Iun. 2009
– Mai
2010

Asistenta tehnica pentru managementul
proiectului coordonarea, administrarea
si monitorizarea proiectului, intocmirea
cererilor de tragere, planificarea
activitatilor,
raportarea
la
timp,
incadrarea in bugetul proiectului,
asigurarea
resurselor
umane
si
materiale
pentru
implementarea
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campanie de promovare pentru
constientizarea populatiei cu privire
la gestionarea deseurilor

Statie de sortare deseuri
reciclabile
municipale
Timisoara

Reconstructie ecologica
in arii protejate – Muntii
BUCEGI

Muntii Bucegi – Zona
ecologica – Campanie de
educatie si constientizare

Imbunatatirea sistemului
de gestionare a deseurilor
menajere
din
orasul
Macin
si
comunele
partenere din jud. Tulcea

Formare
si
evaluare
competente profesionale
Dambovita

Centru zonal de pregatire
profesionala in sudura –
Ploiesti

proiectului.

Fondul de
Mediu

Componenta de investitie:
-realizarea lucrarilor de constructii
-achizitionarea echipamentelor si
dotarilor
necesare
functionarii
statiei de sortare
Componenta de promovare
Componenta de instruire

Dec 2008
– Nov
2010

Fondul de
Mediu

Reconstructia ecologica in ariile
protejate; diseminarea bunelor
practici de reconstructie ecologica

Mar 2010
– Dec.
2011

Fondul de
Mediu

Promovarea dezvoltarii durabile in
Parcul Natural BUCEGI ; protectia
mediului
inconjurator
si
ecologizarea
ariei
definite ;
Promovarea respectului fata de
natura

Ian. 2006
–
Dec.2006

Phare CES
2005

Phare 2003
/RO2003/005551.05.03.02

Phare 2002/
RO2002/000586.05.02.02

Componenta de investitii:
 realizarea
Centrului
de
Prelucrare
a
deseurilor
menajere format din: statie de
transfer cu linie de sortare si
platforma de compost
 achizitionarea recipientilor de
colectare deseuri
 achizitionarea
masinilor
de
transport deseuri
Componenta de instruire:
 pregatirea personalului implicat
in expoatarea investitiei
Componenta de publicitate:
 campanie de promovare pentru
constientizarea populatiei cu
privire la gestionarea deseurilor
Facilitarea accesului pe piaţa forţei
de munc a tinerilor cuprinsi intre
15 si 24 de ani si somerilor de
lunga durata si promovarea
oportunit ţilor egale de angajare
pentru grupurile vulnerabile , cum
sunt tinerii absolventi şomeri, tinerii
şomerii de lung durat , tinere
femei somere, someri de lunga
durata.

Instruirea fortei de munca calificate
din domeniu pentru a raspunde
mai bine cerintelor de pe piata
muncii.

Feb.
2006 –
Mar.
2007

Dec 2005
– Oct
2006

Dec.
2004 –
Nov 2005

Asistenta tehnica pentru managementul
proiectului:
coordonarea,
administrarea
si
monitorizarea
proiectului, intocmirea cererilor de
plata,
planificarea
activitatilor,
raportarea la timp, incadrarea in
bugetul
proiectului,
asigurarea
resurselor umane si materiale pentru
implementarea proiectului.
Asistenta tehnica pentru managementul
proiectului coordonarea, administrarea
si monitorizarea proiectului, intocmirea
cererilor de tragere, planificarea
activitatilor,
raportarea
la
timp,
incadrarea in bugetul proiectului,
asigurarea
resurselor
umane
si
materiale
pentru
implementarea
proiectului.
Asistenta tehnica pentru managementul
proiectului coordonarea, administrarea
si monitorizarea proiectului, intocmirea
cererilor de tragere, planificarea
activitatilor,
raportarea
la
timp,
incadrarea in bugetul proiectului,
asigurarea
resurselor
umane
si
materiale
pentru
implementarea
proiectului.
Asistenta tehnica pentru managementul
proiectului:
coordonarea,
administrarea
si
monitorizarea
proiectului, intocmirea cererilor de
tragere,
planificarea
activitatilor,
raportarea la timp, incadrarea in
bugetul
proiectului,
asigurarea
resurselor umane si materiale pentru
implementarea proiectului.

Asistenta tehnica pentru managementul
proiectului coordonarea, administrarea
si monitorizarea proiectului, intocmirea
cererilor
de
plata,
planificarea
activitatilor,
raportarea
la
timp,
incadrarea in bugetul proiectului,
asigurarea
resurselor
umane
si
materiale
pentru
implementarea
proiectului.
Asistenta tehnica pentru managementul
proiectului:
coordonarea,
administrarea
si
monitorizarea
proiectului, intocmirea cererilor de
plata,
planificarea
activitatilor,
raportarea la timp, incadrarea in
bugetul
proiectului,
asigurarea
resurselor umane si materiale pentru
implementarea proiectului.
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13.

Experienţa specifică în proiecte similare: Expert – evaluator tehnic

Titlul proiectului

Asistenta Technica–
EEA Grants – RO 04
Reducerea substantelor
periculoase

Asistenta Technica–
EEA Grants – RO 20 Violenţa domestic și
violenţa
bazat
pe
deosebirea de sex

Asistenta Technica–
EEA Grants – RO 05
Eficienta
Energetica
pentru Romania
Contractul subsecvent
pentru asigurarea unor
experți care s vin în
sprijinul Autorit ții de
Management POS CCE
și al Organismelor
Intermediare

Sursa de
finanţare

Principalele activit ţi ale proiectului

EEA Grants
Ministerul
Mediului si
Schimbarilor
Climatice

Evaluarea cererilor de finantare
depuse in Programul RO 04
Reducerea
substantelor
periculoase
Membru in Comitetul de selectie
pentru aprobarea aplicatiilor

EEA Grants
Ministerul
de Justitie

EEA Grants
Ministerul
Economiei

POS CCE
Axa 5
Asistenta
Tehnica

Evaluarea cererilor de finantare
depuse in Programul RO 20 Violenţa domestic
și violenţa
bazat pe deosebirea de sex
Membru in Comitetul de selectie
pentru aprobarea aplicatiilor
Evaluarea cererilor de finantare
depuse in Programul RO 05 Eficienta
Energetica
pentru
Romania
Membru in Comitetul de selectie
pentru aprobarea aplicatiilor
Evaluare cereri de finantare
depuse pe Axa 1 –
DMI1.1 Investiţii productive şi
preg tirea pentru competiţia pe
piaţ a întreprinderilor, în special a
IMM
DMI 1.3 – Dezvoltarea durabila a
antreprenoriatului

Servicii de evaluare
tehnica si financiara a
cererilor de finantare
depuse in cadrul
Programului
Operational Regional,
ADR N-E Axele
Prioritare 1-5”

POR
Axa 5
Asistenta
Tehnica

Evaluare cereri de finantare Axa 1
- Sprijinirea dezvoltarii durabile a
oraselor – poli urbani de crestere
DMI1.2 - Sprijinirea investitiilor in
eficenta energetica a blocurilor de
locuinte

Asistenta Tehnica POS
CCE

POS CCE
Axa 5
Asistenta
Tehnica

Evaluare cereri de finantare
depuse pe Axa 4.2 Valorificarea
resurselor regenerabile de energie
pentru producerea energiei verzi

Parcul Natural BUCEGI

-

Proiecte investitii

Acord Cadru pentru
MDRT ”Prestare de
servicii de evaluare
tehnica si financiara –
pentru MDRT”

POR
Axa 6
Asistenta
Tehnica

Evaluare cereri de finantare
depuse pe Axa 2 - Imbunatatirea
infrastructurii de transport
regionale si locale si Axa 5 Dezvoltarea durabila si
promovarea turismului

De la data
– pân la
data
(zi/lun /an

01 Feb
2015 – 10
Mar. 2015

01
Noiembrie–
30
Decembrie
2014

01 Iunie –
20 Iulie
2014

15 iulie –
15
septembrie
2013

Atribuţii în cadrul proiectului
Evaluarea tehnica a cererilor de finanțare
și a studiilor de fezabilitate/planuri de
afaceri, Studii de Impact; elaborarea
solicit rilor de clarificare, completarea
grilelor de evaluare și a rapoartelor de
evaluare
Participare in Comitetul de selectie a
aplicatiilor – 9 aplicatii
Evaluarea tehnica a cererilor de finanțare
și a studiilor de fezabilitate; elaborarea
solicit rilor de clarificare, completarea
grilelor de evaluare și a rapoartelor de
evaluare – 22 aplicatii
Participare in Comitetul de selectie a
aplicatiilor
Evaluarea tehnica a cererilor de finanțare
și a studiilor de fezabilitate/planuri de
afaceri; elaborarea solicit rilor de
clarificare, completarea grilelor de
evaluare și a rapoartelor de evaluare
Participare in Comitetul de selectie a
aplicatiilor – 2 aplicatii
Evaluarea tehnica a cererilor de finanțare
și a studiilor de fezabilitate/planuri de
afaceri; elaborarea solicit rilor de
clarificare, completarea grilelor de
evaluare și a rapoartelor de evaluare - 54
aplicatii

01 martie
2013 –
15
dec.2013

Expert evaluator eficienta energetica Evaluarea tehnica a cererilor de finanțare
și a studiilor de fezabilitate/planuri de
afaceri, Studiu de impact; elaborarea
solicit rilor de clarificare, completarea
grilelor de evaluare și a rapoartelor de
evaluare - 5 aplicatii

4 ian 20116 mai 2011

Evaluarea tehnica a cererilor de finanțare
și a studiilor de fezabilitate/planuri de
afaceri; elaborarea solicit rilor de
clarificare, completarea grilelor de
evaluare și a rapoartelor de evaluare - 13
aplicatii

2011-2016

Analiza si Evaluarea Studiilor de Impact
asupra mediului a proiectelor de investitii
din
arealul
PNB,
respectiv
jud.
Dambovita, Prahova si Brasov in calitate
de membru al Consiliului Stiintific al
Parcului Natural Bucegi – 50 proiecte de
investitii

15 jun 2009
– 15 aug
2009

Evaluarea tehnica a cererilor de finanțare
și a studiilor de fezabilitate/planuri de
afaceri, studii de impact; elaborarea
solicit rilor de clarificare, completarea
grilelor de evaluare și a rapoartelor de
evaluare -13 proiecte
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14. Experienta profesionala (în ordine cronologic , începând cu cea mai recent ):
Perioada

Locul
Tara si
localitate

Compania

Pozitia

Nov. 2003
Prezent

Bucuresti,
Romania

GIR
CONSULTING
AS

General
Manager

Sept. 2016
- 2020

Bucuresti

Manager
tehnic

Iunie 2015
–Feb. 2016

Bucuresti
Timisoara
Iasi, Cluj
Tg. Mures

Institut de
Biologie si
Patologie
Celulara “N.
Simionescu”
Academia de
Stiinte
Medicale

Martie
2015
–
Dec. 2016

CJ
Constanta

Louis Berger

Adjunct Team
Leader

Expert
Implementare

Descrierea activitatii desfasurate

Activitate de consultanta in urmatoarele domenii: producerea de energie din surse regenerabile, infrastructura,
protectia mediului, managementul deseurilor, turism si agro-turism, resurse umane

Elaborarea proiectelor finantate prin fondurile UE: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de
Coeziune, Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Fondul pentru Pescuit

Dezvoltarea de proiecte: programare, finantare, implementare

Evaluare cereri de proiecte: POS CCE, POR, CBC

Managementul proiectelor: elaborarea cererilor de finantare si a documentelor anexe, elaborarea rapoartelor
de evaluare interimare si finale, elaborarea rapoartelor de monitorizare

Elaborarea de: Plan de Afaceri, Studii de Fezabilitate, Studii de Piata, Analiza Economico-Financiara, Analiza
de Sensitivitate

Identificarea surselor de finantare pentru proiecte: fondurile EU, BERD, fonduri guvernamentale, etc

Estimarea si evaluarea viabilitatii proiectelor de investitii
Parteneriate Internationale

Facilitarea accesului pe piata romaneasca a companiilor straine in vederea implementarii proiectelor integrate
de: producerea de energie din surse regenerabile, infrastructura, turism, managementul deseurilor

Alcatuire de consortii pentru proiectele de investitii

Asistenta tehnica pentru companii straine care vor sa patrunda pe piata romaneasca
Contractare si Achizitii

Negocierea contractelor

Elaborarea dosarelor de licitatii si organizarea procedurilor de licitatie
Proiect: Terapii tintite in pentru boala valvei aortice in diabet POC – Axa Prioritara 1 - Cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare; Actiunea 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității de CD - Atragerea de personal cu competențe avansate din strainatate.
Asigura realizarea proiectului din punct de vedere tehnic, calitatea managementului si administrarea
proiectului.Elaboreaza Rapoartele de progres trimestriale si Raportul Final.
Proiect: Dezvoltarea Competentelor in Transplant – POS DRU Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii
lucratorilor si a intreprinderilor”,DMI 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea
adaptabilitatii”;
Coordonarea activitatilor de instruire a personalului medical din cadrul unui Centru Regional: organizarea, desfasurarea
si monitorizarea activitatii de instruire a personalului medical in cadrul proiectului; organizarea si desfasurarea
conferintelor si seminariilor din cadrul proiectului;
Contract: Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea
Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta – POS Mediu – Axa 2 DMI 1 - Dezvoltarea
sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor
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Oct.2014 –
Nov.2014
Feb – Mar.
2015

Bucuresti
EPRD
Polonia
Bucuresti

DG
Environment
Ministerul
Mediului si
Schimbarilor
Climatice
Ministerul
Justitiei

National
Expert for
Romania
Expert
evaluator

Project: Study on the potential of impact assessments to support environmental goals in the context of the
European Semester “Greening the EU Semester” – elaboration of Member State Fiche Romania;Interview minutes
with Impact Assessments responsible authorities; evaluations of IA systems or any other relevant documents collected

Expert
evaluator

Contract: Asistenta Technica – EEA Grants 2009-2014 – Programul RO 20 Violenţa domestică și violenţa bazată
pe deosebirea de sex: Evaluarea cererilor de finantare depuse in Programul Violenţa domestic și violenţa bazat pe
deosebirea de sex, Membru in Comitetul de selectie pentru aprobarea aplicatiilor
Contract: Asistenta Technica – EEA Grants 2009-2014 – Programul RO 05 Eficienta Energetica pentru Romania:
Evaluarea cererilor de finantare depuse in Programul de Eficienta Energetica pentru Romania, Membru in Comitetul de
selectie pentru aprobarea aplicatiilor
Contract: Programul de instruire pentru cresterea capacitatii institutionale si de management – Inspectoratul
General al Politiei Romane
Formator – pregatire teoretica si practica:
 instruirea cursantilor din cadrul IGPR in domeniul Managementului COR 112029
 instruirea cursantilor din cadrul IGPR in domeniul Managementului Proiectelor COR 242101

Nov – Dec.
2014

Bucuresti

Iunie
–
Iulie 2014

Bucuresti

Ministerul
Economiei

Expert
evaluator

Sept.
–
Nov. 2014

Bucuresti

S&G
Consulting
SERV

Formator
Management

Mar – April
2015

Formator
Project
Management
Project
manager

Martie
2014
–
Iunie 2015

MDRAP
Bucuresti

IDEL
Projects
Development
Consultants

August –
Sept. 2013

ADR
SV
Craiova

Projects
Development
Consultants

Expert
Evaluator

SPES
Consulting

Expert
eficienta
energetica

AMPOS
CCE,
Bucuresti

Mar – Dec
2013

ADR NE
Piatra
Neamt

Contract: Asistenta Technica – EEA Grants 2009-2014 – Programul RO 04 Reducerea substantelor periculoase:
Evaluarea cererilor de finantare depuse in Reducerea substantelor periculoase, Membru in Comitetul de selectie pentru
aprobarea aplicatiilor

Contract: Project manager pentru Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operational Comun „Bazinul
Marii Negre 2007 -2013” – coordonarea proiectelor de cooperare transfrontaliera ENPI - IPA: monitorizarea tehnica si
financiara a proiectelor, evaluarea progresului, aprobarea notificarilor si aditionalelor, evalurea interimara si finala,
finalizarea proiectelor transfrontaliere implementate prin POC Marea Neagra
Contract: Evaluarea propunerilor de proiecte depuse in cadrul POS CCE – Axa 1- Un sistem inovativ şi ecoeficient
de producţie DMI1.1 - Investiţii productive şi preg tirea pentru competiţia pe piaţ a întreprinderilor, în special a IMM
Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile
A2 – Sprijin financiar în valoare de pân la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii
A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprins între 1.065.000 - 6.375.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile
mici şi mijlocii
Operaţiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
DMI 1.3 – Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului Operatiunea – Sprijin pentru consultanta acordat IMMurilor
Contract: Servicii de evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantare depuse in cadrul Programului
Operational Regional, ADR N-E Axele Prioritare 1-5” – Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor –
poli urbani de crestere - DMI 1.2 -Sprijinirea investitiilor in eficenta energetica a blocurilor de locuinte
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Iulie
August
2013

–

Expert
evaluator

ADR
SV
Craiova
AVENSA
Consulting

Ian – Mai
2011

Bucuresti,
Romania

Ian 2011
Present

Moroeni
Dambovita

Parcul Natural
BUCEGI

Expert
evaluator

Membru
Consiliul
Stiintific

Contract: Evaluarea tehnico-financiara a cererilor de finantare depuse in cadrul POS CCE – Axa 1 - - Un sistem
inovativ şi ecoeficient de producţie DMI1.1 - Investiţii productive şi preg tirea pentru competiţia pe piaţ a
întreprinderilor, în special a IMM Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile
A2 – Sprijin financiar în valoare de pân la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii
Contract: Evaluarea propunerilor de proiecte depuse in cadrul POS CCE – Axa 4 - Valorificarea resurselor
regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi
realizarea de noi capacit ţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice
regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unit ţi cu putere instalat mai mic sau egal cu 10 MW),
solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie” – Ministerul
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri – Directia Generala Energie, Petrol si Gaze – OI Energie
Analiza si Evaluarea Studiilor de Impact asupra mediului a proiectelor de investitii din arealul PNB, respectiv
jud. Dambovita, Prahova si Brasov – peste 50 de proiecte de investitii analizate ; ex :
-Construire DJ 713 Dichiu – finantare POR
-Monitorizarea biodiversitatii in PNB, componeneta de baza a Planului de Management – finantare POS Mediu
-Extindere susrsa de apa Galma – Compania de ApaTargoviste, Dambovita
-Amenajare hidroenergetica MHC Pestera – HYDRO POWER INVESTMENT
-Alimentare cu apa potabila si retele canalizare com. MOECIU si CHEIA
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Mai 2016present

Moroeni,
Dambovita

Asociatia
GREEN
MOUNTAINS

Proiect “Reconstructie ecologica in arii protejate – Muntii BUCEGI”

Project
manager

Mar 2010Dec 2011



Project
manager

Ian. 2006
Nov 2006

Project
manager

Dec 2005
Oct 2006

Iun. – Aug
2009

Coordonarea si conducerea activitatilor Asociatiei, reprezentarea Asociatiei in raport cu institutiile nationale si
internationale
- participarea ca membru in Consiliul Stiintific al Parcului Natural BUCEGI
- Organizarea de congrese, conferinte, intalniri, simpozioane, seminarii, ateliere de lucru pe teme de mediu
- Elaborare de propuneri si initierea de masuri impreuna cu autoritatile locale si centrale pentru protectia mediului
inconjurator, privind: combaterea poluarii, managementul deseurilor, protectia apelor si a solului, ariile protejate si
ecosistemele, reconstructia ecologica
- Participarea la elaborarea si amendarea legislatiei de mediu din Romania
- Realizarea de parteneriate cu ONG de mediu pentru desfasurarea de activitati de protectia mediului in tara si in
strainatate
- Implementarea proiectelor cu finantare EU sau nationala dedicate protectiei mediului

Director
Executiv

Dec. 2005
Mai 2016

Oct – Dec
2009

Presedinte

Bulgaria
Sofia,
Cenovo,
Dimovo
Bucuresti,
Romania

Scopul proiectului: Reconstructia ecologica in ariile protejate Cocora – Babele; Igienizarea ariilor protejate: Cocora –
Babele, Turbaria Laptici, Horoabele – Strunga, Cheile Tatarului si Dichiu si a lacului Bolboci; Protejarea speciilor care
sunt foarte sensibile la distrugerea habitatelor; Asigurarea habitatelor critice pentru hranirea, reproducerea sau odihna
speciilor; Implicarea locuitorilor si a autoritatilor locale in solutionarea problemelor de poluare a mediului identificate in
Parcul Natural Bucegi si diseminarea bunelor practici de reconstructie ecologica din UE referitoare la protectia
mediului; Promovarea respectului fata de natura.
Program: Fondul de Mediu
Proiect “Muntii Bucegi – Zona ecologica – Campanie de educatie si constientizare”
Scopul proiectului: Promovarea dezvoltarii durabile prin sensibilizarea autoritatilor locale, a populatiei din zona si a
turistilor, cu privire la necesitatea protectiei mediului inconjurator si ecologizarea ariei definite, pentru asigurarea
echilibrului om-natura si imbunatatirea efectului mediului asupra sanatatii umane.
Program: Fondul de Mediu
Proiect “Formarea si evaluarea competentelor profesionale in domeniul mestesugurilor in mediul rural”
Scopul proiectului: Evaluarea nevoilor si competentelor beneficiarelor proiectului in vederea facilitarii accesului pe piata
muncii a somerelor de lunga durata din Moroeni, Dambovita
Program: Phare 2003 /RO-2003/005-551.05.03.02

Louis BERGER
UK

Senior Expert

Contract: "Technical Assistance for Support of the Cross Border Cooperation Programme between Bulgaria
and Romania under Project BG 2006/018-386.01.03-01" in Bulgaria – asistenta tehnica in elaborarea si de proiecte
de infrastructura

Louis BERGER
ROMANIA

Short Term
Senior Local
Expert

Contract: Servicii de evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantare depuse in cadrul Programului
Operational Regional, Axele Prioritare 1-5” – Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si
locale si Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului: evaluarea proiectelor la ADR Sud Muntenia,
ADR Bucuresti Ilfov, ADR Vest Timisoara, ADR Centru Alba Iulia.
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Mai - Oct.
2006

Brussels
Belgium

ADE
Belgium

Expert in
Customs
Intelligence

Proiect « Studiul Impactului Reformei Tranzitului Comun/Tranzitul Comunitar »
Beneficiar: European Commission DG TAXUD
Scop: Evaluarea ex-post a Reformei Tranzitului Comun/Tranzitul Comunitar asupra operatorilor economici si asupra
Administratiilor Nationale Vamale din Statele Membre UE privitor la aspectele legale, administrative si tehnice IT.
Proiect “Transitul Comun/Transitul Comunitar in perspective Extinderii UE”
Beneficiar: European Parliament

August
2003

Evaluarea progreselor realizate de catre Administratiile Nationale Vamale din Statele Membre UE, EFTA,
Visegrad, tarile candidate si in curs de integrare cu privire la aspectele legale, administrative si tehnice IT
privind implementarea integrala a Tranzitului Comun/Tranzitul Comunitar.
Sept 2003
Aug. 2006

Bucuresti

Dec. 2004
Nov. 2005

Ploiesti,
Romania

Nov. 2002
Oct. 2003

Timisoara,
Romania

Patronatul
Roman al
Gazelor

Director
Relatii
Internationale

Project
Manager

Camera de
Comert,
Industrie si
Agricultura,
Timisoara

Departament
Consultanta in
Afaceri

Centrul
Regional de
Afaceri

Consultant

Responsabil cu:
- Organizarea de congrese, conferinte, intalniri, simpozioane, seminarii pe plan national si international
- Realizarea de parteneriate cu Patronate si Federatii patronale pentru desfasurarea promovarea PRG in tara si in
strainatate
- Reprezentarea PRG in raport cu organizatiile similare din EU
- Implementarea proiectelor cu finantare EU sau nationala dedicate domeniului petrol- gaze
Proiect: Centru Zonal de Formare profesionala in sudura, Ploiesti, Prahova;
Beneficiar: Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti si Patronatul Roman al Gazelor;
Scop: Instruirea fortei de munca calificate din domeniu pentru a raspunde mai bine cerintelor de pe piata muncii.
Program: Phare 2002/ RO-2002/000-586.05.02.02
Responsabil cu:
- Managementul programelor de finantare comunitare Phare, Ispa si Sapard, in fazele de programare, implementare,
monitorizare pentru CCIAT si membrii sai
- Promovarea cooperarii transfrontaliere cu Serbia si Ungaria si a parteneriatelor interregionale
-Consultanta in vederea accesarii programelor de finantare ale EU sau programelor de creditare oferite de banci
- Consultanta in afaceri:
- dezvoltarea afacerii
- accesare surse de finantare
- elaborare plan de afaceri
- elaborare studii de piata
- elaborarea si managementul proiectelor
- Consultanta in legislatia europeana
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Sept. 2001
Nov. 2002

Bucuresti,
Romania/
Bulgaria/
Ungaria

Ministerul
Dezvoltarii si
Prognozei
Directia
Cooperare
Transfrontaliera

Coordonator
Programe
Phare CBC

Coordonarea intergii activitati inclusiv: programarea, implementarea si evaluarea proiectelor din cadrul
Programului Phare Co-operare Transfrontaliera Romania – Bulgaria
Program: RO9911 “Co-operare Transfrontaliera Romania and Bulgaria”
RO9911.01.02 “Reabilitarea suprastructurii de cale ferata si continuarea lucrarilor de siguranta a substructurii la podul
Giurgiu-Ruse”
RO9911.01.01 “Modernizarea echipamentelor la Statia de Monitorizare Negru-Voda, pe conducta de gaze Ro-Bulgaria”
RO9911.02.01 “Sistem comun de monitorizare a aerului in orasele de pe frontiera Romano-Bulgara pe Dunarea de Jos”
Program: RO0002 “Co-operare Transfrontaliera Romania and Bulgaria”
RO0002.01.02 “Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicatii ale companiilor nationale de electricitate din Romania si
Bulgaria pentru imbunatatirea schimbului de informatii intre centrele de difuzare si UCTE”
RO0002.02.01 “Ecologizarea Dunarii si facilitati de transport”
RO0002.03.01 “Facilizarea trecerii frontierei pe Dunare”
RO0002.04.01 “Fondul Comun al Proiectelor Mici”
RO0002.04.02 “Asistenta pentru implementarea strategiei multianuale Romania-Bulgaria”
Program: RO0103 “Co-operare Transfrontaliera Romania and Bulgaria”
RO0103.01 “Trecerea de frontiera intre Calarasi (RO) and Silistra (BG)”
RO0103.02 “Monitorizarea integrata a tarmului romanesc al Marii Negre intre Midia-Vama Veche”
RO0103.03 “Protectia zonelor umede de pe Dunare - project pilot pentru insulita Cama-Dinu”
RO0103.04 “Fondul Comun al Proiectelor Mici”
Program: 2002/000-625 “Co-operare Transfrontaliera Romania and Bulgaria”
2002/000-625-01 “Punct de trecere frontiera si trecere cu bacul intre Turnu Magurele (Romania) – Nikopol (Bulgaria)”
2002/000-625-02 “Reabilitarea drumului national 3B intre intersectia cu DN 3 si Calarasi, de la km 0+000 la km 3+020”
2002/000-625-03 “Dezvoltarea unui sistem de control pentru emisiile de aer la sursele din traffic si stationare pe frontiera
Romano – Bulgara”
2002/000-625-04 “Fondul Comun al Proiectelor Mici”
2002/000-625-05 “Facilitati de pregatire a proiectelor”
Responsabilitati:

Coordonarea activitatilor referitoare la programarea, implementarea si monitorizarea proiectelor din cadrul
programelor Phare de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Bulgaria RO9911, RO0002, RO0103, RO
0207.

Dezvoltarea si coordonarea proiectelor/programelor in conformitate cu regulile Comisiei Europene si
procedurile aplicabile programelor Phare (PRAG): elaborarea de Fise de proiect, Propuneri Comune de
Finantare transmise spre aprobare Comisiei Europene la Brussels, Termeni de referinta, Dosare de licitatie
pentru contractele de Grant, Servicii, Achizitii si Lucrari (FIDIC), Rapoarte de evaluare, Rapoarte de
Monitorizare, Rapoarte Tehnice de implementare

Acordarea de asistenta tehnica de specialitate potentialilor beneficiari ai programelor Phare in intocmirea
documentelor relevante

Participarea la sesiunile de evaluare a ofertelor in cadrul licitatiilor pentru contractarea activitatilor din cadrul
proiectelor/programelor Phare

Raportarea Delegatiei Comisiei Europene si Ministerului Integrarii Europene asupra stadiului implementarii
proiectelor/programelor Phare CBC

Reprezentarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei in relatiile cu alte institutii nationale sau internationale
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Nov.1999
Sept. 2001

Bucuresti,
Romania

Directia
Generala a
Vamilor
Directia de
Supraveghere
si Control
Vamal

Conducerea, coordonarea si controlul, la toate nivelele ierarhice, a activitatilor de prevenire si combatere a
Sef Serviciu
traficului ilicit de droguri, arme si munitii, patrimoniu national si produse cu regim special in birourile vamale ale
Combaterea
Directiei Generale a Vamilor (frontiera, interior, zone libere, porturi si aeroporturi)
traficului
Reprezentarea Administratiei Nationale a Vamilor / Directia de Supraveghere vamala si Lupta impotriva fraudei
Ilicit cu
vamale la nivel national si international in relatiile cu: institutiile responsabile cu combaterea traficului ilicit cu droguri, arme
droguri si
si munitii, produse strategice, spalarea banilor si traficul ilicit de persoane, cu Organizatia Mondiala a Vamilor, cu
Marfuri cu
Administratiile Nationale ale Vamilor din strainatate, cu ambasadele straine din Romania si cu organizatiile internationale
regim special din domeniul drogurilor, precursorilor, armelor si munitiilor
Dezvoltarea legislatiei aferente Directiei de Supraveghere vamala si Lupta impotriva fraudei vamale prin:
- Participarea la elaborarea legislatiei vamale si a regulamentelor vamale
- Participarea la elaborarea Legii nr.143/26.07.2000 referitoare la Combatrerea traficului illicit si a consumului de droguri
- Participarea la elaborarea HG. nr. 1359/20.12.200 pentru Aprobarea metodologiei de aplicare a Legii 143/2000
Dezvoltarea cadrului organizational al Directiei de Supraveghere vamala si Lupta impotriva fraudei vamale prin:
- Elaborarea metodologiilor referitoare la echipele de control anti-drog/anti -frauda din diferite birouri vamale: frontiera,
interior, zone libere, porturi si aeroporturi din punctul de vedere al controlului vamal
- Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru stabilirea Laboratorului Vamal pentru analizarea drogurilor; proiectarea
functiilor analitice ale Laboratorului Vamal; elaborarea specificatiilor tehnice pentru echipamentele necesare.
Dezvoltarea Sistemului de informatii al Directiei de Supraveghere vamala si Lupta impotriva fraudei vamale in
conformitate cu politica vamala:
- Colaborarea cu Organizatia Mondiala a Vamilor si cu Departamentele de Informatii din cadrul Administratiilor Vamale din
EU prin schimbul de informatii pentru combaterea fraudelor transfrontaliere
- Infiintarea biroului de Analiza de Risc la Punctul de trecere frontiera Constanta, compus din ofiteri vamali si politisti de
frontiera, prin utilizarea informatiilor receptionate de la sursele nationale si internationale
- Elaborarea si dezvoltarea Strategiei Nationale a Romaniei pentru Lupta impotriva drogurilor, inclusiv analize, proiecte si
propuneri din partea Directiei Generale a Vamilor

Phare
UNDCP –
Multi-country
Programme

Implementarea si participarea din partea Administratiei Vamale Romane in programul multi-tari “UNDCP – Phare
de intarire a capacitatii de lupta impotriva drogurilor in Sud-Est –ul Europei”
- Dezvoltarea activitatilor comune vama / politie de frontiera din cadrul programului, inclusiv asistenta tehnica pentru
coordonatorul national al programului in domeniul combaterii traficului ilicit de droguri
- infiintarea unei unitati comune vama/politie de analiza a informatiilor referitoare la traficul maritim cu droguri;
- Achizitionarea echipamentelor specifice de control antidrog si a cainilor antidrog;
- Cursuri practice pentru echipele comune vamesi/ofiteri de politie frontiera;
- Participarea la sedintele Comitetului Comun de Implementare pentru evaluarea progreselor realizate in diferitele faze
ale implementarii programului
- Monitorizarea si supervizarea, in calitate de Expert vamal, in proiectul Phare CBC 1996 Cooperare Transfrontaliera
Romania - Ungaria ZZ9624 - “Modernizarea punctului de trecere a frontierei Petea”.
- Elaborarea Fisei de proiect din partea Administratiei Vamale Romane a proiectului Phare RO 0006.17 “Dezvoltarea
strategica a cadrului institutional de lupta impotriva drogurilor”
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Nov.1993
Nov.1999

Timisoara,
Romania

Directia
Generala a
Vamilor
Directia de
Supraveghere
si Control
Vamal

Sef Birou
Antidrog,
Arme si
Munitii si
Patrimoiu
cultural
national,

- Coordonarea, organizarea si controlul activitatilor specifice referitoare la combaterea si prevenirea traficului de droguri,
precursori, arme si munitii, obiecte din patrimonial cultural national, produse strategice, toxice si materiale radioactive.

Brigada de
Supravegher
e si Control
vamal

- Participarea la cursuri practice in domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, arme si munitii

- Cooperarea cu reprezentantii locali ai institutiilor romane responsabile cu combaterea traficului illicit de droguri, arme si
munitii
- Participarea la pregatirea regulamentelor vamale



Competenţe de comunicare : Participare la cursuri de comunicare organizate de Institutul de Studii Populare.



Competenţe organizaţionale/manageriale: Bune competenţe manageriale dobândite prin experienţa proprie de manager pe parcursul a peste 10 ani de activitate. Participare la cursuri de

Leadership organizate de Fundatia Konrad Adenauer.

Anexe (copii după diplome, certificate, referinţe etc)
Nume prenume şi semnătura : TUDORACHE Irinel Gabriela
Contact: 0723 – 611 404; e-mail: irinel.tudorache@girconsulting.ro

Data:15.02.2017
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