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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume  NEGRU, SIMONA-OLIMPIA 
 

  

E-mail(uri) olimpia.negru@mmediu.ro,  
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 18.01.1973 
  

Sex feminin 
  

  
  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

  

Perioada ianuarie 2013 -28.04.2016 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR   

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii Direcției Managementul Riscului la Inundații și Siguranta Barajelor 
Coordonarea activităților pentru implementarea Strategiei naţionale  de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung şi urmărirea aplicarii de către Administraţia Natională "Apele 
Române", unităţile sale teritoriale şi de către celelalte structuri implicate a acestei strategii; 
Elaborarea politicilor şi strategiilor naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi 
lung, combatere a deficitului de apă, secetei meteorologice si hidrologice şi de evaluare a resurselor 

de apǎ în condiţiile modificǎrilor climatice. 
Coordonarea şi urmărirea implementării Directivei 60/2007/EC privind evaluarea şi managementul 
riscului la inundaţii; Coordonarea elaborării Planurilor de Management al Riscului la Inundații. 
Coordonarea strategiei de organizare la nivel naţional a activităţilor de meteorologie,  hidrologie şi 
hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accidente la construcţiile 
hidrotehnice;   
Coordonarea activităţii Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă (C.O.S.U.- M.M.A.P.) în calitate de 
Șef Centru Operativ 
Consultant în cadrul Comitetului Naționl pentru Situații de Urgență Speciale 
Coordonarea modului de funcţionare la nivel naţional a fluxului informaţional hidro-meteorologic de 
avertizare-alarmare a populaţiei în situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice M.M.A.P. 
Atragerea de fonduri pentru lansarea de programe şi proiecte pentru diminuarea riscului la inundaţii, 

secetă şi poluǎri accidentale. 

 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Bdul Libertății, nr. 12, sector 5, București 

mailto:olimpia.negru@mmediu.ro
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Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 
 

 
 Perioada 

Administrație Publică 
 
 
 
 
14.06.2012  - decembrie 2012 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
DIRECTOR  GENERAL 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii Direcției Generale -Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor. 
Elaborarea, actualizarea, coordonarea şi urmărirea implementării strategiilor şi planurilor naţionale de 
acţiune pentru gospodărirea resurselor de apă; 
Elaborarea, actualizarea şi urmărirea aplicării Stategiei naţionale de management integrat al zonei 
costiere şi a Planului stategic de acţiune pentru reabiltarea şi protecţia Mării Negre; 
Reglementarea şi coordonarea activităţilor de gospodărirea apelor în scopul conservării, utilizării 
raţionale şi protecţiei apelor şi a vieţii; 
Coordonarea şi urmărirea implementării Directivei Cadru a Apei şi a directivelor Uniunii Europene 
privind calitatea apelor, aplicarea acordurilor bi- şi multilaterale în domeniul apelor şi coordonarea 
activităţilor din bazinele hidrografice transfrontieră si din districtul international al fluviului Dunarea-pe 
teritoriul românesc; 
Coordonarea şi urmărirea realizării schemelor directoare de amenajare şi de management al bazinelor 
hidrografice (planurile de management), a programelor de măsuri pe bazine sau grupe de bazine 
hidrografice pentru utilizarea raţională a resurselor de apă şi atingerea stării bune a apei, conform 
angajamentelor internaţionale la care România este parte. 
Coordonarea elaborării şi implementării Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind 
managementul riscului la inundaţii; 
Transpunerii directivelor europene în domeniul apei şi coordonarea implementării acestora; 
Coordonarea elaborării planurilor bazinale de prevenire, protecţie şi diminuare a efectelor inundaţiilor, 
incluzând şi acţiunile şi măsurile pentru înlăturarea efectelor distructive apărute în albiile cursurilor de 
apă în zonele critice – poduri, podeţe, îngustări de albii; 
Participarea la implementarea de noi sisteme informaţionale de colectare a datelor şi de avertizare-
alarmare pentru cazuri de inundaţii; 
Participarea la introducerea unor sisteme de alarmare-avertizare a autorităţilor şi populaţiei pentru 
cazuri de incidente şi accidente la baraje aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele 
Române”; 
Coordonarea elaborării hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii la nivelul bazinelor sau 
grupurilor de bazine hidrografice. 
Președinte PHI-UNESCO România (Programul Hidrologic Internațional UNESCO) 
 
 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Bdul Libertății, nr. 12, sector 5, București 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 
                                                                                                                     
                                              Perioada 
 
                   Funcţia sau postul ocupat 
 
       Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
  
 
  Numele şi adresa angajatorului 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 
 
                                                 Perioada 
 
                   Funcţia sau postul ocupat 
 
       Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
 
              
 
 
          Numele şi adresa angajatorului 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 
                                           Perioada 
 
                   Funcţia sau postul ocupat 
 
       Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
 
              
 
             Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 
 
 

  Administrație Publică 
 
 
 
 
05.05.2011-14.06.2012 
 
DIRECTOR  
 
Coordonarea activităţii Direcției Managementul Riscului la Inundații  
Coordonarea activităților pentru implementarea Strategiei naţionale  de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung şi urmărirea aplicarii de către Administraţia Natională "Apele 
Române", unităţile sale teritoriale şi de către celelalte structuri implicate a acesteia; 
Elaborarea politicilor şi strategiilor naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi 
lung, combatere a deficitului de apă, secetei meteorologice si hidrologice şi de evaluare a resurselor 

de apǎ în condiţiile modificǎrilor climatice. 
Coordonarea şi urmărirea implementării Directivei privind evaluarea şi managementul riscului la 
inundaţii 
Coordonarea elaborării Planurilor de Management al Riscului la Inundații 
Coordonarea strategiei de organizare la nivel naţional a activităţilor de meteorologie,  hidrologie şi 
hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor  
Coordonarea activităţii Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă (C.O.S.U.- M.M.A.P.) în calitate de 
Șef Centru Operativ 
Coordonarea modului de funcţionare la nivel naţional a fluxului informaţional hidro-meteorologic de 
avertizare-alarmare a populaţiei în situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice M.M.A.P. 
Atragerea de fonduri pentru lansarea de programe şi proiecte pentru diminuarea riscului la inundaţii, 

secetă şi poluǎri accidentale. 

 
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Bdul Libertății, nr. 12, sector 5, București 
 
Administrație Publică 
 
 
 
 
01.04.2009 – 05.05.2011 
 
Consilier superior, Direcția Managementul Situațiilor de Urgență 
 
Îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor dispuse de conducerea ierarhică, în domeniul managementului 
situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometerologice periculoase, accidente la 
construcții hidrotehnice și poluări accidentale 
 
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Bdul Libertății, nr. 12, sector 5, București 
 
Administrație Publică 
 
 
 
 
23.07.2007 –01.04.2009   
 
Şef Serviciu   
 
Coordonarea activităților Serviciului Evaluare şi Prognoză Resurse de Apă din cadrul Direcției 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
 
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Bdul Libertății, nr. 12, sector 5, București 
 
Administrație Publică 
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                                           Perioada 
 

                   Funcţia sau postul ocupat 
 

       Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
              
 
           
   
 
 

 Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 
 
                                           Perioada 
 
                   Funcţia sau postul ocupat 
 
       Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
 
              
           
   Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

17.01.2000 – 23.07.2007 
 
Referent de specialitate /expert/ consilier principal/consilier superior 
 
Începând cu data de 17.01.2000, când am început activitatea  în cadrul Ministerului Mediului și 
Gospodăririi Apelor, am ocupat prin concurs /prin promovare gradual diferite funcții de execuție în 
cadrul Direcției Prevenirea și Gestionarea Situațiilor de Urgență. Principalele atribuții au constat în 
îndeplinirea  activităților începând de la nivelul Dispeceratului precum și în cadrul  Serviciului 
Prevenirea și Gestionarea Situațiilor de Urgență , conform carierei profesionale a funcţionarului public,  
întreaga mea activitate fiind desfășurată în domeniul gospodăririi apelor și managementul situațiilor de 
urgență. 
 
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Bdul Libertății, nr. 12, sector 5, București 
 
Administrație Publică 
 
 
 
 
01.09.1999-17.01.2000 
 
Profesor Titular, catedra de geografie 
 
Ca urmare a ocupării prin concurs a postului de profesor titular – catedra de geografie susținut în luna 
iulie1999,, am predat la clasele IX-XII , disciplina Geografie 
 
 
Grup Scolar Agricol Dragomireşti-Vale-jud.Ilfov 
com. Dragomireşti-Vale-jud.Ilfov 
 
Învățământ 
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Perioada 

 
                   Funcţia sau postul ocupat 

 
       Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
          

          Numele şi adresa angajatorului 
 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

 
                                             Perioada 
 
                   Funcţia sau postul ocupat 
 
       Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
           
          Numele şi adresa angajatorului 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 
 

           EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

 

 
 
 
01.09.1998-31.08.1999 
 
Profesor, catedra de geografie 
 
Am predat la clasele V-VIII  disciplina Geografie 
 
 
Şcoala Generală Clinceni-jud.Ilfov  
Com. Clinceni -jud.Ilfov 
 
Învățământ 
 
 
 
01.10.1991-31.08.1992 
 
Profesor suplinitor, catedra de istorie- geografie 
 
Am predat la clasele V-VIII  disciplinele Istorie și  Geografie 
 
 
Şcoala generală  T. Vladimirescu - jud. Teleorman  
Com. Tudor Vladimirescu -jud. Teleorman 
 
Învățământ 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.03-29.05.2015 
Curs postuniversitar - Diplomă 
 
Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu-Sibiu, curs postuniversitar ,,Managementul 
Protecției Infrastructurilor Critice   
 
 
 
2015 
Curs formare  - Diplomă 
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, curs instruire„Managementul performanțelor 
instituțiilor din sistemul național de protecția mediului„ organizat în cadrul proiectului 
„Standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea capacității instituționale în sistemul 
național de protecția mediului-SIPEVAL„ 
 
 
2015 
Curs formare – Diplomă 
 
SC Public Research SRL în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarului Public, curs 
formare „Managementul timpului, stresului și conflictelor în organizațiile publice„ 
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                                          Perioada 
              Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
                                              Perioada 
              Calificarea / diploma obţinută 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

2012 
Curs formare - Diplomă „Manager proiect„ 
G.S Consulting SERV SRL, București, curs formare ”Manager proiect„ 
 
 
2007 
Curs postuniversitar 
Diplomă Curs postuniversitar, lucrarea de absolvire având tema „Efectele inundaţiilor şi 
fenomenelor meteorologice periculoase produse în anul 2006 în România”. 
Universitatea Tehnică de Construcții București - Facultatea de Hidrotehnică din Bucureşti, curs 
postuniversitar « Construcţii hidrotehnice şi ştiinţe hidrogeologice” 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

2006-2007 
Diploma –Master specializarea „ Managementul afacerilor publice„, tema lucrării de disertaţie 
fiind „Comunicarea interculturală – instrument de management al proiectelor multiculturale” 
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative- Facultatea de Administratie Publica, 
București; Master ”Managementul afacerilor publice” 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 
                                             Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
 

                                          
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 
                                        
                                              Perioada 
                Calificarea / diploma obţinută 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
 
 
                                             
                                             Perioada 
                Calificarea / diploma obţinută 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
 
 
 
 
 

 
 
 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 

2006 

Curs postuniversitar 
Diplomă Curs postuniversitar 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; curs postuniversitar “Management general şi strategie” 
 
 
 
2006 
Curs formare – Diplomă specializare 
Institutul Naţional de Administraţie, Bucureşti; curs de specializare « Managementul situaţiilor 
de urgenţă » 
 
 
1999-2000 
Diplomă Master, specializarea “Gospodărirea şi Valorificarea Durabila a Resurselor de Apă”. 
Tema lucrării de disertaţie a constituti-o  “Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor a 
lacurilor Ciric (Lacul Ciric I, Lacul Ciric II şi Lacul Ciric III - Veneţia) –jud. Iaşi.”  
Facultatea de Geografie, Universitatea  din Bucuresti; Master specializarea “Gospodărirea şi 
Valorificarea Durabila a Resurselor de Apă” 
 
 
 
1994-1998 
Diplomă-Licențiat în Geograf. Tema lucrării de licenţă a constituit-o “Impactul activităţii 
Combinatului de îngrăşaminte Chimice Turnu Măgurele asupra mediului înconjurător”. 
Facultatea de Geografie, Universitatea  din Bucuresti, secția „Didactică„, specializarea 
„Meteorologie –Hidrologie„ 
 
 
 
1992-1995 
Diplomă Cartograf 
Colegiul de Informatică şi Cartografie, din cadrul  Facultății de Geografie, Universitatea  din 
Bucuresti 
 
 
 
 
1987-1991 
Diplomă Bacalaureat 
Liceul de matematică-fizică Unirea-Tr. Măgurele(jud. Teleorman) 
 
 
 

  
  

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  
B1 

Utilizator 
Independent 

B1 
Utilizator 

Independent 
B1 

Utilizator 
Independent 

B1 
Utilizator 

Independent 
B1 

Utilizator 
Independent 

Limba Rusă  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale Capacități de comunicare foarte bune 
Capacitate foarte bună de adaptare diverselor medii  
Capacitate deosebită de a lucra în echipă și independent  
Capacitate deosebită de a lucra în condiții de stres 
Asumarea responsabilității 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership 
Bun manager 
Eficiență și rapiditate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu 
Disponibilitate și eficiența deosebită de lucru în condiții de  program prelungit 
Capacitate de sinteză 
Punctualitate, loialitate, iniţiativă, creativitate, imparţialitate şi obiectivitate, păstrarea confiedențialității 
Aptitudini de conceptualizare, care reflectă abilitatea de a diagnostica şi evalua diferite tipuri de 
probleme 
Abilități de mediere şi negociere 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Experiență profesională vastă atât la nivel național cât și internațional  în domeniul managementului 
situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la 
construcții hidrotehnice și poluări accidentale 
Experiență profesională în managementul proiectelor 
Experiență profesională în comunicare  
Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual 
Aptitudini de reprezentare în ţară şi străinătate 
 
 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
 

                     Alte Informații 

Bun utilizator (nivel avansat) al pachetelor Microsoft Office, Outlook, GIS, Baze de date, Internet  
 
 
 
- Coautor al lucrării “Primul ajutor şi intervenţia în situaţii de urgenţă – Manual practic cu metode 
sigure de prevenire şi intervenţie eficientă conform legii”, alături de ROŞU Iulian şi GIBOI 
Anghel(2009), capitolele privind Managementul situaţiilor de urgenţă provocate de inundaţii, Bucureşti, 
Editura Forum Media Publising, ISSN 2065-6351 
 -autor “Reducerea pagubelor provocate de inundaţii în România”(2008) revista seminarului 
internaţional “Integrated Flood Risk Management”, organizator Royal Haskoning(Olanda) 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 

 


