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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume STINGA ADRIAN COSMIN 

Adresă(e) Str. Teiului nr.8, Bl.G, ap.15, Focsani, jud.Vrancea  

Telefon(oane)  Mobil: 0727559024 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri)   acdbcosmin@yahoo.co.uk 

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana  

  

Data naşterii 24.06.1977 

  

Sex M 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Ecolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentant  legal  al ACDB , in calitate de custode al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si a SCI 
ROSCI 0162 Padurea Merisor-Cotul Zatuanului 
Stabilire masuri de conservare specii si habitate 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 15 ianuarie 2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Coordonator actiuni in proiectul „Cele mai bune practice şi acţiuni demonstrative pentru 
conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali” (Life 
Natura) 

Activităţi şi responsabilităţi principale   - Analiza pagubelor produse de ursi la nivelul intregului areal al proiectului, in vederea stabilirii zonelor 
 de implementare a sistemelor de protectie 
  - Implementarea la nivelul proiectului a unor sisteme demonstrative de protectie a stanelor, fermelor 
apicole, culturilor si livezilor, prin utilizarea unor echipamente si substate repelente 
  -  Identificarea produselor si a producatorilor locali care utilizeaza tehnici de manufacturare  prietenoase 
cu siturile Natura 2000 si care obtin produse alimentare prin practicarea unor metode de coexistenta cu 
ursii bruni din areal. 
  - Participarea la realizarea metodologiei standarizate pentru evaluarea riscurilor în ceea ce priveşte urşii 
problemă şi urşii habituaţi 
 - Participarea la elaborarea, editarea şi diseminarea către managerii unitatilor cinegetice a unui manual 
privind metodele optime de evaluare cantitativă şi calitativă a populaţiilor de urs brun 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 01 aprilie 2010 – 30 octombrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator actiuni in proiectul „O sansa pentru Parcul Natural Putna-Vrancea”( EPCE) 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Realizarea unor materiale educative si diseminarea acestora in comunitatile locale in cadrul unor 
festivitati publice organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, Zilei Pamantului si zilei Ariei 
Protejate 
- Coordonarea  activitatilor de monitorizare si  patrulare a membrilor Cercului Scolar Ranger Junior, in 
Parcul Natural Putna-Vrancea 
- Coordonarea  activitatilor de informare a turistilor si diseminare a materialelor educative  
- Supervizarea rapoartelor , narative si financiare, catre finantatori 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada   01 februarie 2010 – 30 decembrie 2010 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru in echipa de implementare a proiectului Noi vrem sa ocrotim bulbucii de munte (EPCE) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Crearea unui grup scolar activ de lucru, ca filiala a ACDB 
- Mentinerea actualului statut de conservare a  speciilor de interes comunitar care au  stat la baza 
declararii ca sit Natura 2000, de pe raza ariei protejate Poiana Muntioru. 
  - Mentinerea statutului de zona insulara de protectie (stepping stone) in cadrul Retelei Ecologice 
Locale pentru Protectia Carnivorelor Mari prin conservarea ecosistemelor favorabile populatiilor de 
urs, lup si ras.  
- Constientizare comunitatilor locale prin implementarea unei campanii educative 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 01 aprilie 2009 – 31 martie  2010 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator actiuni in proiectul Impreuna pentru arii protejate si dezvoltare durabila ( SEE) 

Activităţi şi responsabilităţi principale   - Elaborarea, impreuna cu partenerii si comunitatea locala, a unei Strategii privind relansarea 
ecoturismului pe Valea Milcovului, ca element de baza in dezvoltarea durabila a comunitatii locale. 

- Reabilitarea infrastructurii de vizitare a ariei protejate Focul Viu si aplicarea unui set de masuri pentru 
protejarea capitalului natural prin participarea directa a comunitatii locale. 

   - Promovarea ariei protejate Focul Viu si a celorlalte situri Natura 2000 de pe Valea Milcovului, ca 
destinatii ecoturistice, pe plan national si international 
  - Derularea unei campanii de constientizare a comunitatilor locale asupra importantei ariilor naturale 
protejate in dezvoltarea durabila si promovarea beneficiilor socio-economice generate de siturile Natura 
2000 

- Supervizarea rapoartelor , narative si financiare, catre finantatori 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 15 februarie 2009 – 15 februarie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Membru in echipa de implementare a proiectului Masuri participative pentru conservarea 
amfibienilor in Parcul Natural Putna Vrancea (EPCE) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Realizarea unui Studiu preliminar asupra arealelor cu diversitate mare a speciilor de amfibieni din 
PNPV . 
-  Stabilirea si implementarea măsurilor concrete pentru protectia siturilor de reproducere a speciilor 
de amfibieni si diminuarea fragmentării habitatelor 
- Monitorizarea siturilor pe perioadele critice de reproducere si migratie 

  -  Participarea la elaborarea Planului de actiune pentru conservarea pe termen lung a amfibienilor din 
PNPV 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 01 februarie 2008- 30 ianuarie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator al proiectului Conservarea Padurii Merisor – Cotul Zatuanului ca pSCI cheie in 
Lunca Siretului (EPCE) 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Realizare metodologiei privind modalitatile practice de inventariere a capitalului natural 
- Realizarea  inventarului capitalului natural si a activitatilor cu impact negativ din aria protejata 
- Cartarea GIS si zonarea ariei protejate 

   - Coordonarea activitatii de editare si diseminare a materialelor educative , in vederea  promovarii   
beneficiilor socioeconomice generate de declararea ca sit Natura 2000 a zonei Merisor-Cotul Zatuanului 

- Depunerea documentatiei pentru atribuirea dreptului de administrare in custodie a ariei protejate  
Padurea Merisor-Cotul Zatuanului 
- Realizarea Planului de Management pentru arealul Padurea Merisor-Cotul Zatuanului 
- Supervizarea rapoartelor , narative si financiare, catre finantatori 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 01 iulie 2007 - 30 aprilie 2008 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent manager in cadrul  proiectului „ Managementul ariei protejate Poiana Muntioru- pas 
decisiv pentru pastrarea statutului de sit de interes comunitar in cadrul retelei Natura 2000” 
(Matra KNIP) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Promovarea obiectivelor proiectului: articole presa, conferinte presa 
- Monitorizare avifauna si habitate din aria protejata Poiana Muntioru 
- Participarea la elaborarea Planului de Management, ce are ca scop protectia efectiva a habitatelor si 
speciilor din  aria protejata Poiana Muntiorul 
- Conceperea , editarea si diseminarea de pliante si postere despre promovarea legaturii intre 
agricultura si protejarea naturii si promovarea beneficiilor socio-economice a implementarii retelei 
Natura 2000 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 28 septembrie 2006 – 30 septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator al proiectului Phare 2004/016-772.01.02/AQI 31: Acquis comunitar pentru arii 
protejate europene 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Participarea la realizarea Metodologei de cercetare a starii factorilor de mediu si a biodiversitatii din 
ariile protejate 
- Indentificarea si promovarea unei strategii comune privind protectia naturii in judetul Vrancea, prin 
implicarea societatii civile, comunitatilor locale si autoritatilor judetene in activitati de evaluare a starii 
mediului din ariile protejate 
- Promovarea beneficiilor socio-economice rezultate in urma realizarii unei retele de situri Natura 2000 
in judetul Vrancea.   
- Angajarea personalului implicat in proiect 
- Supervizarea comunicarilor si cooperarii dintre institutiile implicate 
- Supervizarea rapoartelor , narative si financiare, catre finantatori 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 01 mai 2006 – 30 aprilie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Administrator financiar al proiectului Ecoturism in Vrancea – o sansa pentru natura si comunitatile 
locale (EPCE) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - contribuirea la derularea operatiunilor financiare aferente proiectului  
- intocmirea rapoartelor financiare catre finantatori 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 01 noiembrie 2005 – 31 octombrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Membru in echipa Monitorizare Carnivore mari, in cadrul proiectului Life natura RO/000170:      
Imbunatatirea sistemului de protectie a carnivorelor mari din judetul Vrancea 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Estimarea populaţiei de carnivore mari în judeţul Vrancea, prin intermediul activităţilor de 
monitorizare 
- Obţinerea datelor despre ariile cu potenţial conflict între om-carnivore mari 
- Obţinerea datelor referitoare la biologia speciilor în scopul de a propune şi implementa măsuri 
specifice şi de conservare 
- Includerea informaţiei în Planurile de mangement ale pSCI din cadrul zonei de implementare a 
proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Dezvoltare Durabila „ Focul Viu”, Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 01 august 2005 – 01 august 2006 

Funcţia sau postul ocupat Membru in echipa de implementare a proiectului Lupii si comunitatile locale din judetul Vrancea 
(Rufford Small Grants) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea unui Plan de management al lupului 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de realizare a Inventarului speciilor de pasari in Lunca Siretului 

Activităţi şi responsabilităţi principale Inventarierea  speciilor de pasari sedentare si migratoare in vederea aplicarii unor masuri concrete de 
protectie 
Realizarea Metodologiei privind modalitatile practice de inventariere a avifaunei 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 01 august 2004-01 august 2005 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de implementare a proiectului Masuri de conservare si management  a arie 
protejate Lunca Siretului – sit de interes comunitar din judetul Vrancea(EPCE) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Realizarea Planului de management al ariei protejate Lunca Siretului  
-      Obtinerea statutului de arie protejata pentru arealul Padurea Merisor-Cotul Zatuanului(468,6 ha) 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice; Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 2004 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de realizare a Inventarului speciilor de interes conservativ prioritar pe raza OS 
Naruja – Vrancea (realizat de Centrul Focal Pentru Conservarea Diversitatii Biologice – Cluj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Inventarierea  speciilor de pasari sedentare si migratoare in vederea aplicarii unor masuri concrete de 
protectie 

Numele şi adresa angajatorului APM Vrancea  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia Mediului 

  

Perioada 2003 

Funcţia sau postul ocupat Membru in echipa de realizare a Recensamantului anual al pasarilor clocitoare din Romania – 
responsabil zona Vrancea ( actiune realizata sub egida Bird Life International)  

Activităţi şi responsabilităţi principale Inventarierea  speciilor de pasari 

Numele şi adresa angajatorului APM Vrancea  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia Mediului 

  

Perioada 2003-2004 

Funcţia sau postul ocupat Membru in cadrul proiectului Masuri de management si reconstructie ecologica a ariei protejate 
Lacul Negru – Vrancea (EPCE) 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil actiuni reconstructie ecologica 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Dezvoltare Durabila „ Focul Viu”, Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Perioada 2002 

Funcţia sau postul ocupat Membru in cadrul proiectului Planificare participativa pentru mediu in localitatea Tulnici – Lepsa  

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil actiuni de conservare 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia pentru Dezvoltare Durabila „ Focul Viu”, Focsani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protectia mediului 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2004-2009 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in geografie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Hidrologie/Hidrometrie 

Cartografie/topografie 

Biogeografie 

Aerofotometri 

Meteorologie/Climatologie 

Geomorfologie 

GIS 

Geologie 

Geografie umana 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea din Bucuresti- Facultatea de Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

universitar 

  

Perioada 1996-1999 

Calificarea / diploma obţinută Asistent generalist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biofizica, biochimie, anatomie, anatomopatologie,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Colegiul Carol Davilla 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant superior de scurta durata  

  

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electrotehnica, automatizari 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul nr.1,  Focsani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  liceal 
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Alte cursuri, seminarii, ateliere de lucru - Formare de lideri pentru tineret, Pârâul Rece , Ministerul Tineretului şi Sportului, 1995 
- Cursul de formare a trainerilor (TOT), organizat la Focşani de Fundaţia Parteneri pentru 
Dezvoltare Locala, 1997 
- Formare lideri comunitari, Atragere de fonduri şi Organizarea Campaniilor, Izvorul Muntelui, 
Moeciu şi Chişinău- Asociaţia Română pentru Dezvoltare Comunitară, 1999 – 2000 
- Managementul conflictului, rolul facilitatorului al mediatorului şi al trainerului -Fundaţia 
Parteneri pentru Dezvoltare Locala (FPDL), 2001 
- Iniţieri în tehnici fotografice, organizat de Florin TOFAN, Cluj 2002 
- Managementul ONG – urilor, Managementul proiectelor – scrierea cererilor de finanţare, Aspecte 
legale şi fiscale privind ONG-urile, Managementul resurselor umane, relaţii publice, Service Civil 
Internaţional, Bucuresti 2002 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) romana 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  En B2  B2  B2  B1  B2 

Limba  Fr C2  C2  C1  C1  C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale disponibilitate la program prelungit si eficienţă în indeplinirea sarcinilor, spirit de echipa  
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  Cunoştinţe avansate operare PC:  
   - Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, ArcPad (utilizare GPS), ArcWiew ; ArcMap ( realizare harti 
digitale )  

  

Alte competenţe şi aptitudini Comunicativ  
 Meticulos , receptiv la nou 

  

Permis(e) de conducere   Permis de conducere categoria B  

  

Informaţii suplimentare 
1. Apartenenţa la organisme profesionale: 

  1995 – 2003 Membru activ la Asociatia de Dezvoltare Durabila Focul Viu 

   2003 - Membru activ al Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologice 

2004 - Presedinte al Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologic 

  

Anexe Copiile diplomelor pot fi prezentate la cerere 
 
 
 


