Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Dorina Simona MOCANU
Clinceni, Ilfov (România)
0743.139.931
dorina.mocanu@mmediu.ro

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Iunie 2014–Prezent

Director General, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării
MINISTERUL MEDIULUI
Bdul Libertății, nr 12, Sector 5, Bucuresti (România)
Coordonează activitatea de elaborare acte normative (ordine de ministru, proiecte de hotărâri ale
Guvernului, proiecte de legi) în domeniile protecția atmosferei, evaluare impact, controlul poluării
industrial, managementul riscului, zgomot ambient, INSPIRE, EMAS, eticheta ecologică, prin
transpunerea directivelor UE din domeniu
Coordonează proiectele cu finanțare națională și din fonduri europene existente la nivelul direcției
generale
Membru În Comitetul Tehnico-Economic al Ministerului Mediului
Asigură secretariatul Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență
Gestionează poluările accidentale din aria de responsabilitate
Participă și coordonează participarea subordonaților la Grupurile de Lucru la nivelul CE și la
Convențiile și Protocoalelor internaționale la care România este Parte din aria de responsabilitate
(Aarhus, Espoo, CLRTAP, Gothenburg, Kiev, etc)
Coordonează emiterea actelor de reglementare pentru activitățile care intră în responsabilitatea
Ministerului Mediului (proiectele nucleare, planurile și strategiile naționale)
Coordonează derularea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în cotext transfrontieră
Conform ROF și atribuțiilor delegate de catre Ministrul mediului;

Iunie 2012 – iunie 2014

Consilier superior, Serviciu Controlul Poluării și Protecția Atmosferei, Direcția
Evaluare Impact și Controlul Poluării
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti (România)
Activități de elaborare a actelor normative din domeniul calității aerului și emisiilor de poluanți în
atmosferă ; coordonează Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității aerului, prin transpunerea
directivelor UE din domeniu

Septembrie 2009 – iunie 2012

Director
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti (România)
Coordonează activitatea de elaborare acte normative (ordine de ministru, proiecte de hotărâri ale
Guvernului, proiecte de legi) în domeniile protecția atmosferei, evaluare impact, controlul poluării
industrial, managementul riscului, zgomot ambient, INSPIRE, EMAS, eticheta ecologică, prin
transpunerea directivelor UE din domeniu
Coordonează proiectele cu finanțare națională și din fonduri europene existente la nivelul direcției
generale
Membru În Comitetul Tehnico-Economic al Ministerului Mediului
Asigură secretariatul Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență
Gestionează poluările accidentale din aria de responsabilitate
Participă și coordonează participarea subordonaților la Grupurile de Lucru la nivelul CE și la
Convențiile și Protocoalelor internaționale la care România este Parte din aria de responsabilitate
(Aarhus, Espoo, CLRTAP, Gothenburg, Kiev, etc)

20/5/2018

Coordonează emiterea actelor de reglementare pentru activitățile care intră în responsabilitatea
Ministerului Mediului (proiectele nucleare, planurile și strategiile naționale)
Coordonează derularea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în cotext transfrontieră
Conform ROF și atribuțiilor delegate de catre Ministrul mediului;
Ianuarie 2009 – septembrie 2009

Șef serviciu, Serviciu Controlul Poluării și Protecția Atmosferei
MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti (România)
Coordonarea activităților de elaborare acte normative în domeniul calității aerului și emisiilor de
poluanți în atmosferă, zgomot ambient, INSPIRE, controlul poluării industrial și managementul riscului,
prin transpunerea directivelor UE din domeniu
Participă și coordonează participarea subordonaților la Grupurile de Lucru la nivelul CE și la
Convențiile și Protocoalelor internaționale la care România este Parte din aria de responsabilitate
(CLRTAP, Gothenburg, etc)

Martie 2007 – ianuarie 2009

Director, Directia Protecția Atmosferei, Direcția Generală Evaluare Impact și
Controlul Poluării
MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti (România)
Coordonarea activităților de elaborare acte normative în domeniul calității aerului și emisiilor de
poluanți în atmosferă, zgomot ambient, INSPIRE, controlul poluării industrial și managementul riscului,
prin transpunerea directivelor UE din domeniu
Participă și coordonează participarea subordonaților la Grupurile de Lucru la nivelul CE și la
Convențiile și Protocoalelor internaționale la care România este Parte din aria de responsabilitate
(CLRTAP, Gothenburg, etc)

Iunie 2005 - Martie 2007

Șef serviciu, Serviciu Protecția Atmosferei, Direcția Schimbări Climatice și
Protecția Atmosferei
MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ȘI MEDIULUI
Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti (România)
Coordonarea activităților de elaborare acte normative în domeniul calității aerului și emisiilor de
poluanți în atmosferă, zgomot ambient, prin transpunerea directivelor UE din domeniu
Participă și coordonează participarea subordonaților la Grupurile de Lucru la nivelul CE și la
Convențiile și Protocoalelor internaționale la care România este Parte din aria de responsabilitate
(CLRTAP, Gothenburg, etc)

Mai 2000 – iunie 2005

Consilier superior, Direcția Monitoring, Direcția Generală Control Ecologic și
Monitoring
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti (România)
Participare la negocierile cu CE în domeniul calității aerului în procesul de aderare a României la UE
Pregătește documentele de poziție pentru aderarea la UE în domeniul calității aerului
Transpune directivele europene din domeniul calității aerului

Septembrie 1992 – mai 2000

Cercetator științific
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERECETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI –
ICIM, Secția Calitatea Aerului
Splaiul Independenței, nr 294, sector 6, București (România)
Activitati cercetare în domeniul poluanților în aer
Efectuarea de analize de laborator pentru poluanții emiși în aerul ambiental
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Efectuarea de determinări ale emisiilor de poluanți în aer ( emisii la coș)
Elaborare de bilanțuri de mediu și studii de impact pentru diverși agenți economici.
Iunie 2010 – martie 2012
Martie 2014 - prezent

Membru/Vicepreședinte Comitetul de Avizare, Administrația Fondul pentru Mediu

IANUARIE 2017–Prezent

Membru Consiliul de Administrație

ADMINISTRAȚIA FONDUL PENTRU MEDIU
Splaiul Independenței, nr 294, sector 6, București (România)

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE

Sos. București-Ploiești nr.97, Sector 1

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Iunie 2013

Certificat abolvire
RAMBOL, Bucuresti (România)
Manager de proiect

Ianuarie 2005 – iunie 2005

Diploma Master
Universitatea Babes - Balyai, Cluj Napoca (România)
Comunicare și Relații Publice

Septembrie 1993 – martie 1994

Certificat abslovire cursuri postuniversitare
Universitatea Politehnică București, Facultatea de Chimie
Cromatografie

1987 - 1992

Diplomă de licență
Universitatea București, Facultatea de Chmie
Specializarea chimie analitică

1983 - 1987

Diploma de bacalaureat
Liceul Pedagogic, București (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

A1

A1

A1

SCRIERE

Discurs oral

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

20/5/2018

A1

Competenţe de comunicare

- bune abilitati de comunicare dobandite in urma experientei mele ca functionar public de executie si
conducere;
-excelente abilitati de interactiune cu oamenii.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- experienta buna a managementul echipei dobandita in cadrul activitatilor desfasurate;
- spirit organizatoric, spirit critic si autocritic;
- asumarea raspunderii; perfectibil; flexibil si adaptabil in functie de situatie.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- o buna cunoastere a proceselor de control intern managerial; spirit de echipa; capacitate de adaptare
usoara la diferite medii sau munca in stress prelungit; capacitate de organizare si coordonare pentru
atingerea obiectivelor; responsabilitate; perseverenta; loialitate; onestitate; adaptabilitate.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competenţe

Permis de conducere
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- dezvoltare personala;

B

