Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Iancu Ana-Lavinia

Adres

Strada Stefan Velovan nr.2, Bl.B, Sc. 1, Et.3, Ap. 73, Craiova

Mobil:

+40 744.39.38.99

E-mail

lavinia_210178@yahoo.com

Na ionalitate

Român

Data na terii

21.01.1978

Sex
Domeniu ocupaţional

+40 251.46.61.61

Feminin
Protectia naturii

Experienţa profesională
Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale

Decembrie 2012 -prezent
consilier

* participare la elaborarea formatelor cadru pentru autoriza ii integrate de mediu
* coordonarea i parcurgerea procedurii de emitere a actelor de reglementare pentru activit ile
care intr sub inciden a IPPC, precum i pentru planuri, programe i proiecte cae intr sub
inciden a Directivelor SEA i EA

* sprijinirea implement rii la nivelul agen iilor de dezvoltare specifice a formatelor cadru
elaborate pentru formatele cadru aflate în competen
* verificarea i actualizarea bazei de date integrat aferent Directivei Emisii Industrial
( Directivele reunite IPPC, COV, LCP, Incinerare)
* raportarea, la solicitarea Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, a ac iunilor de
implementare a directivelor specifice, la nivelul regiunii de dezvoltare
* alte activit i conform fi ei postului
Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Bucureşti
de activitate Protec ia Mediului
Perioada
Func ia sau postul ocupat

Iunie 2008- decembrie 2012
consilier

Activit i i responsabilit i principale * consiliere in domeniul protectiei naturii în cadrul Compartimentului Arii Protejate prin
participarea la sedinte CAT sau emiterea in scris a punctelor de vedere privind
planuri/proiecte aflate in procedura de reglementare;
* emiterea Declara iei autorit ii responsabile de monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru
planuri/proiecte care necesit acest document;
* emiterea anexelor E.1.2. Declara ia de angajament a solicitantului, E.1.3. Declara ia de
sprijin din partea autorit ilor competente si E 1.5. Acord privind activit ile din proiect, dupa
caz, pentru proiectele depuse in cadrul Axei prioritare 4, POS Mediu;
* alte activitati conform fi ei postului.
Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de
activitate
Perioada

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova
Protec ia Mediului

Iulie 2007- iunie 2008

Func ia sau postul ocupat consilier
Activit i i responsabilit i principale * consiliere in cadrul Direc iei Protec ia naturii, Biodiversitate, Biosecuritate
* analiza proiectelor cu finan are din fonduri europene i emiterea avizului Natura2000, dupa
caz
* participare la seminarii si emiterea acordurilor din partea MMP prin directia de specialitate
pentru materiale de informare si constientizare elaborate in cadrul proiectului Phare
„Implementarea retelei ecologice europene Natura2000 in Romania”
* asigurarea secretariatului comisiei de analiza a proiectelor depuse in cadrul „ Programului
national de imbunatatire a calitatii mediului prin crearea de spatii verzi in localitati”
* participare la grupuri de lucru pe teme legate de protectia naturii si biodiversitate
Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de
activitate

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Protec ia Mediului
În perioada 2002 – 2007 : activit i desf urate în domenii diverse în cadrul unor societ i
comerciale cu r spundere limitat .

Educatie si formare
Perioada 2013
Calificarea / diploma ob inut
Masterand
Disciplinele principale studiate
Biodiversitate i Conservarea ecosistemelor
Numele i tipul institu iei de înv mânt
Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura – Biologie
Perioada

1997 - 2002

Calificarea / diploma ob inut Inginer diplomat
Disciplinele principale studiate Ecologie, Biologie, Protectia Naturii, etc
Numele i tipul institu iei de înv mânt Universitatea din Craiova
Facultatea de Horticultura, Specializarea Ingineria Mediului (5 ani)
Diplom de Licen emis de Universitatea de tiin e Agronomice i Medicin Veterinar Bucure ti

Perioada
Calificarea / diploma ob inut
Disciplinele principale studiate
Numele i tipul institu iei de înv mânt

1996-1998
Contabil
Contabilitate, Marketing, etc
Colegiul National Economic "Gh. Chitu", Craiova

Perioada
Calificarea / diploma ob inut
Disciplinele principale studiate
Numele i tipul institu iei de înv mânt

1992-1996
Analist programator
Specializarea Informatica
Liceul Teoretic " Traian Vuia", Craiova

Nivelul în clasificarea na ional sau
ISCED 5A
interna ional
Aptitudini şi competenţe personale Cursuri de perfectionare privind
* transpunerea legislatiei europene in Romania – Directiva SEA si Raportare
* scrierea proiectelor cu finantare UE – fonduri structurale
* cursuri ArcGIS
Limba matern
Limbi str ine cunoscute

Limba român
Engleza, Italiana, Franceza

Autoevaluare
Nivel european
Limba engleza

Limba italiana

Limba franceza

Competen e i aptitudini sociale
Competen e i aptitudini organizatorice

Competen e i aptitudini tehnice
Competen e i aptitudini de utilizare a
calculatorului

Permis de conducere

Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
conversa ie

Scriere

Discurs oral

Exprimare
scris

Utilizator
C1 experimen B2
tat
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independent

Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B1
B2 indepen
independent
independent
dent
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B1
A2
independent
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elementar
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* capacitate de lucru in echipa
* buna capacitate de comunicare
* persoana energica si optimista, orientata spre indeplinirea scopurilor propuse
* capacitatea de a elabora si implementa activitati complexe
* spirit organizatoric
-----* foarte bune cunostinte PC MS Office: Word, Excel, Access, Power Point /Internet
Explorer, Outlook,
* ECDL Complet
* PC Programmer: HTML, ArcGIS
Categoria B,

Informaţii suplimentare Implicare în proiecte şi acţiuni de informare/conştientizare:
* Proiectul Phare „Implementarea retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania”
– participarea la campania de informare i con tientizare i avizarea materialelor privind
publicitatea proiectului, prin direc ia de specialitate a MMP.
* Ac iuni de informare i educa ie ecologic privind importan a i specificul zonelor umede
(campanie mass-media, concursuri colare, prezent ri PowerPoint) – participare din partea
ARPM Craiova cu prilejul Zilei Mondiale a Zonelor Umede, Zilei Mondiale a Stratului de
Ozon şi Luna Pădurii.
* Ac iune de informare i con tientizare prin distribuirea de materiale informative c tre
popula ie participare din partea ARPM Craiova cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului.
* “Let’s Do It, Romania!” - campanie de informare privind organizarea i desf urarea
programului na ional, precum i comunicarea rezultatelor ac iunilor de colectare selectiv a
de eurilor depozitate neconform.
* Ac iuni de informare, con tientizare i educa ie ecologic în coli prin încurajarea utiliz rii
mijloacelor de transport nemotorizate - participare din partea ARPM Craiova cu prilejul
evenimentului ecologic Săptămâna Mobilităţii Europene.
Diplome:
* Introduction to ArcGIS I & II, ESRI Romania, 2008, in cadrul Proiectului “Investement
support to assist the environmental protection decisions through GIS system”
(EuropeAid/122961/D/SUP/RO)
* Implementarea si aplicarea Acquis-ului de Mediu, 2009, in cadrul Proiectului UE
Twinning RO2006/IB/EN-04, REPA Craiova
* Training for appropriate assessment procedure - NATUREGIO - Nature protection and
Regional Development in South – East Europe, 2009
* Advanced Analysis using ArcGIS, ESRI Romania, in cadrul Proiectului “Investement
support to assist the environmental protection decisions through GIS system”
(EuropeAid/122961/D/SUP/RO)

