Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Mobil
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Bouroș George
Calea Odobeşti, 278, 627055 Câmpineanca (România)
0721229188
bourosg@yahoo.com
română
09 a lunii februarie 1988
Bărbătesc

Loc de muncă vizat / Domeniu Analist de mediu
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

30/09/2011 →
Ecolog/Biolog
Activități de monitorizare a urșilor habituați, monitorizare bârloguri, monitorizare pagube, asigurare
suport pentru echipa de salvare a animalelor sălbatice, suport pentru echipa de evaluare a riscurilor,
activități de conștientizare și promovare și alte activități prevăzute în cadrul proiectului
LIFE08NAT/RO/000500 (Cele mai bune practici și acțiuni demonstrative pentru conservarea speciei
Ursus arctos în zona central estica a Carpaților Orientali.)
Studiu privind inventarierea speciilor înainte şi după prima zăpadă in două situri Natura 2000 (Dealul
Mare - Hârlau şi Măgura Odobeşti) în cadrul proiectului naţional: "SINCRON – Sistem Integrat
de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000."

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

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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Asociaţia pentru conservarea diversităţii biologice
Vrâncioaia/7, 620095 Focsani (Romania)
Protecția mediului
29/07/2011 - 11/08/2011
Voluntar
Participarea la proiectul "Voluntariat pentru tineri, tineri pentru comunitate" desfășurat în aria protejata
Natura 2000, Defileul Crișului Repede - Pădurea
Craiului.
Identificarea și înțelegerea problemelor din ariile protejate prin intermediul chestionarelor aplicate
locuitorilor.
Procesarea datelor în SPSS si Excel.
Gata Oricând
Sextil Pușcariu/21A, 410512 Oradea (România)
ONG (Organizatie non-guvernamentala)
01/04/2010 →
Voluntar
Organizarea Festivalului Fân Fest 2010 și 2011 de la Roșia Montană; Lobby pentru conservarea
valorilor naturale si culturale din zona Roșia Montană; Lobby pentru protecția mediului.
Re.Generation
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Radu Calomfirescu, 3, 030215 București (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

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

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

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

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
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ONG de Mediu
09/10/2009 - 11/10/2009
Voluntar
Participarea la organizarea ediției a XI-a a Seminarului Național "Parteneriat în educația pentru mediul
înconjurător".
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG)
Grădiștea, 14, București (România)
ONG
15/07/2008 - 01/09/2009
Voluntar
Lobby și informare împotriva utilizării Organismelor modificate Genetic; Organizarea unei acțiuni de
conștientizare a efectelor încălzirii globale și a unui concurs de desen în școli din București numit Tu
și Natura; Lobby și informare împotriva utilizării energiei nucleare; Promovarea energiei regenerabile
în orașele din România printr-un tur, prezentand tehnologii alternative prin practici demonstrative.
Greenpeace CEE România
Carol I, 63, București (România)
ONG
07/07/2009 - 04/12/2009
Voluntar
Participarea la acțiuni de ecologizare a ariei protejate "Focul Viu", alături de rangerii juniori,
participarea la organizarea festivalului "Focul Viu by Night" și alte activități desfășurate în cadrul
proiectului: "Focul Viu" - Un brand național.
Participarea la organizarea Festivalului cântecului de drumeție și artă fotografică
"Focul Viu" - ediția a-III-a
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă "Focul Viu"
Vrâncioaiei,7, Focșani (România)
ONG
01/07/2008 →
Animator/DJ/MC
Întreținerea atmosferei la petreceri și evenimente destinate copiilor, realizarea de petreceri tematice,
interpretarea unor personaje, realizarea de baloane modelabile, antrenarea copiilor în diferite jocuri,
realizarea de "Science party" cu experimente pentru copii, utilizarea tehnicii necesare pentru
efectuarea de karaoke și pentru selecția muzicii în timpul pauzelor sau a jocurilor.
Blu Party S.R.L
Vișinilor, 22, București (România)
Organizare de evenimente
01/05/2008 →
Voluntar
Participarea la acțiuni de ecologizare ( Râul Pelișor - Sinaia, Pădurea Baneasa - București, Valea
Cerbului - Bușteni)
Participarea la acțiuni de împădurire în Copăceni (prin programul Marea Plantare).
Coordonarea voluntarilor într-o acțiune de plantare la Ploiești
Organizarea și coordonarea unui proiect de ecologizare în Crângul Petrești (lângă Focșani).
Mai Mult Verde
Icoanei, 96A, 020459 București (România)
ONG
10/10/2007 - 30/11/2009
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Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Voluntar
Organizarea concursului de fotografie "Fotopractica 2008" și a "Balului Bobocilor 2007" Facultatea de
Geografie.
Organizarea unei conferințe și a unei vizionări de film documentar pe tema protecției mediului.
Asociația Studenților Geografi
Splaiul Independenței, 204, București (România)
Asociație Studențească

Educaţie şi formare
Perioada

01/10/2010 - 14/02/2011

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Introducere în Geo-web, GIS (Sisteme Informatice Geografice), Modelare în Geografie, Geosimulare,
Costuri regionale de mediu, Efectele coridoarelor de transport transeuropene asupra regiunii AlpinoAdriatice.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Alpen-Adria Universität Klagenfurt (ZI (Bursă ERASMUS))
Universitätsstraße, 65, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (Austria)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Masterat

01/10/2009 - 01/07/2011
Master în Geografie

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Analiza pluridisciplinară a antropizării mediilor naturale, Geopolitica și mediul, Evaluarea multicriterială
a mediului, Tehnici de elaborare a planurilor de acțiune pentru mediu, Statistică aplicată în evaluare
mediului, Utilizare metodelor de analiza GIS, Fundamentele conservării diversității biologice, Strategii
de reabilitare a mediilor degradate.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din București, Facultatea de Geografie (ZI)
Nicolae Bălcescu, 1, 010041 București (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Masterat

01/10/2009 - 01/07/2011
Certificat de absolvire a modulului psiho-pedafogic II

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Comunicare educațională, Proiectarea şi
managementul programelor educaţionale, Managementul organizaţiei şcolare, Practică pedagogică în
învăţământul liceal, postliceal şi universitar.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Știința Educației, Departamentul de pregatire
al personalului didactic (ZI)
Iuliu Maniu, București (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Postuniversitar

01/10/2006 - 01/07/2009
Licențiat în Geografie

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Geografia Mediului, Zone și Arii Protejate, Organizare Teritorială, Geografia continentelor,
Oceanografie, Hidrologie, Demografie, Geografie Economică, Geologie, Geomorfologie, GIS,
Cartografie, Pedologie.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din București, Facultatea de Geografie (ZI)
Nicolae Bălcescu, 1, 010041 București (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
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Licență

01/10/2006 - 01/07/2009
Certificat de absolvire a modulului psiho-pedafogic I
Psihologie educațională, Pedagogie, Didactica geografiei, Managementul clasei de elevi.
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dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Stiințele Educației, Departamentul de
pregătire al personalului didactic (ZI)
Iuliu Maniu, 1-3, București (România)
Postuniversitar

15/09/2001 - 01/07/2006
Filolog

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Literatură universală, limba și literatura româna, engleză, franceză și latină, istorie, geografie,
psihologie, logică, filozofie.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Liceul de Muzică și Arte plastice Gheorghe Tăttărăscu (ZI)
Alecu Sihleanu, 40, Focșani (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Liceu

06/10/2010 - 20/01/2011
Certificat de atestare a cunoștințelor de limba germană

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Gramatică, Vocabular, Conversație

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Centrul de limbi straine al Universității din Klagenfurt "Deutsch in Österreich" (ZI)
Universitätsstrasse, 65-67, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (Austria)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

18/05/2009 - 24/05/2009
Coordonator de proiect

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Probleme de mediu, Managementul proiectului, Introducere în CSR

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Mai Mult Verde RecycleRaftRace - Leadership and Volunteering Camp (Bușteni) (Training)
Icoanei, 96A, 020459 București (România)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Germană

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice
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Utilizator
Utilizator
Utilizator
A2
A1
elementar
elementar
elementar
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
A2

Spirit de echipă dovedit în diferitele proiecte în care am fost implicat. Ablilități de adaptare la un mediu
de lucru multicultural, obținute în timpul experiențelor de lucru din țara și străinătate. Abilități de
comunicare dezvoltate în timpul activităților de animator și coordonator.
Abilități de lider (Am fost responsabil de coordonarea a 70 de persoane în timpul unei acțiuni de
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plantare și de alte 12 persoane într-o acțiune de ecologizare).
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

O buna cunoaștere de lucru cu echipamente GPS, video/foto cu senzor de miscare (pentru
monitorizare fauna sălbatică), microfon direcțional pentru monitorizare faună, instrumente optice
(binoclu, telescop).
Utilizarea pachetului de programe Microsoft Office,
Utilizarea instrumentelor Arc GIS Desktop, Global Mapper, QGIS, SPSS.
Cunoștințe de bază în utilizarea softurilor de grafică foto și video (Photomatix, ArcSoft PhotoStudio
Darkroom, ArcSoft Panorama Maker, Ulead VideoStudio, Ulead DVD MovieFactory, PhotoShop™)

Competente si aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Cânt la chitară, Cunoștințe tehnico-artistice de fotografie.
Alpinism, Ski, Ciclism.
B

Informaţii suplimentare Participarea la a XVII-a ediție a Simpozionului Studenților Geografi cu studiul: "Educația ecologică în
afara curricumului școlar", București, 25-27 Martie, 2011.

Vizită informativă la Comisia Europeană pe teme de mediu, Bruxel, 23 mai, 2011.
Participarea la ședința RIO+20 (Despre cum poate fi îmbunătățită economia verde și guvernanța
pentru dezvoltare durabilă) în Parlamentul European, Bruxel, 25 mai 2011.
Participarea la Săptămâna Verde 2011 "Ressource efficiency: Using less, living better", Bruxel, 24 27 Mai 2011.
Participarea la seminarul desfășurat în cadrul campaniei de conștientizare a Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului, București, 14 Martie, 2011.
Participarea la organizarea proiectului educațional "Prietenii muzeului", realizat împreuna cu Muzeul
Vrancei, Focșani, iulie - august 2009
Lucrare de Licență - "Studiu de Geografie Istorică a Municipiului Focșani", prof. dr. coordonator Ion
Nicolae.
Lucrare de Dizertație: "Densifierea și diversificarea în timp și spațiu a formelor de fragmentare a
habitatelor din Parcul Natural Putna - Vrancea", prof. dr. coordonator Maria Pătroescu.
Participarea la programul: "Educație ecologică prin fotografie" , Costinești 24.08 - 29.08.2011.
Premiul III la concursul de fotografie "Fotopractica", ediția a VIII-a, 2009
Participarea la cursul de astronomie, organizat de Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" ,
București, Octombrie 2007 - Mai 2008.
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