Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume DIACONU FLORIN
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 27 octombrie 1960
Sex masculin
Experienţa profesională
Perioada 2013 - prezent
Funcţia sau postul ocupat COMISAR GENERAL
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea, organizarea şi administrarea activităţii Gărzii
Naţionale de Mediu
Numele şi adresa angajatorului Garda Naţională de Mediu
B-dul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţia Mediului
Perioada 2013
Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR GENERAL
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare de specialitate şi procedurală în domeniul Controlului
poluării şi reglementări, EMAS şi Managementul Riscului, Emisii
Industriale, Autorizări şi evaluare impact, Dezvoltare durabilă,
Deşeuri, Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol,
Conservarea naturii şi biodiversităţii, Organisme modificate genetic
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţia Mediului
Perioada 2012-2013
Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR CABINET
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare şi monitorizare activitate din punct de vedere al
transpunerii viziunii, misiunii şi valorilori instituţionale, strategii şi
politici ministeriale şi guvernamentale, cumunicare şi reprezentare la
nivel naţional, conform mandatului
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţia Mediului
Perioada 2009-2012
Funcţia sau postul ocupat COMISAR
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de Inspecţie şi Control în domeniul Protecţiei Mediului,
raportări de specialitate, comunicare în domeniul legislaţiei specifice
de mediu cu toate instituţiile cu specific în acest domeniu,
implementare directive
Numele şi adresa angajatorului Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Regional Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţia Mediului
Perioada 2009
Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR CABINET
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare şi monitorizare activitate din punct de vedere al
transpunerii viziunii, misiunii şi valorilori instituţionale, strategii şi
politici ministeriale şi guvernamentale, cumunicare şi reprezentare la
nivel naţional, conform mandatului
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţia Mediului
Perioada 2008-2009
Funcţia sau postul ocupat COMISAR ŞEF
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de Inspecţie şi Control în domeniul Protecţiei
Mediului, raportări de specialitate, comunicare în domeniul legislaţiei
specifice de mediu cu toate instituţiile cu specific în acest domeniu,
implementare directive
Numele şi adresa angajatorului Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Regional Argeş,
Comisariatul Judeţean Prahova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului
Perioada 2003-2008
Funcţia sau postul ocupat COMISAR ŞI COMISAR ŞEF ADJUNCT
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de Inspecţie şi Control în domeniul Protecţiei Mediului,
raportări de specialitate, comunicare în domeniul legislaţiei specifice
de mediu cu toate instituţiile cu specific în acest domeniu,
transpunere directive la nivelul comisariatului şi coordonarea
activităţii în limita mandatului
Numele şi adresa angajatorului Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Prahova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţia Mediului
Perioada 2001-2003
Funcţia sau postul ocupat ŞEF SERVICIU INSPECŢIE
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de inspecţie şi control în domeniul Protecţiei
Mediului, raportări de specialitate, comunicare în domeniul legislaţiei
specifice de mediu cu toate instituţiile cu specific în acest domeniu,
implementare directive
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Protecţie a Mediului Ploieşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţia Mediului
Perioada 1991 - 2001

Funcţia sau postul ocupat INSPECTOR
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de inspecţie şi control în domeniul Protecţiei Mediului
Numele şi adresa angajatorului Agenţia pentru Protecţia Mediului Ploieşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţia Mediului
Perioada 1986-1991
Funcţia sau postul ocupat ŞEF SERVICIU SERVICIUL ENERGETIC
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate energetică la nivelul întregului Combinat
siderurgic
Numele şi adresa angajatorului Combinatul Siderurgic Victoria, Călan
Educaţie şi formare
Perioada 2007-2008
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ MASTER
Disciplinele principale studiate/ Tehnologii Avansate în Protecţia Mediului
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti – Facultatea Tehnologia
/ furnizorului de formare Petrolului şi Petrochimie
Nivelul în clasificarea naţională sau MASTER
internaţională
Perioada 2006-2007
Calificarea / diploma obţinută CARD ECDL
Disciplinele principale studiate/ operare PC
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ECDL
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Curs de calificare
internaţională
Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE PERFECŢIONARE
Disciplinele principale studiate/ Curs de limba engleză , modul - avansaţi
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Centrul Regional de Formare Continua Bucureşti
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Perfecţionare
internaţională
Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută Auditor intern – Managementul Calităţii
Disciplinele principale studiate / Standardele ISO –Managemetul Calităţii
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Atlas Consulting
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Curs de calificare
internaţională
Perioada 2005

Calificarea / diploma obţinută Sistemul de Management al Calitatii în Administratia Publica
Disciplinele principale studiate / Standardele ISO –Managemetul Calităţii
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Institutul Naţional de Administraţie
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Perfecţionare
internaţională
Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Perfecţionare activitate comisar
Disciplinele principale studiate / Curs intensiv de pregatire juridică pentru aplicarea legislaţiei în
competenţe profesionale dobândite domeniul protecţiei mediului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Garda Naţională de Mediu şi specialişti olandezi în prorecţia
furnizorului de formare mediului
Nivelul în clasificarea naţională sau Perfecţioanare
internaţională
Perioada 2003
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Perfecţionare activitate comisar
Cursul de instruire al comisarilor de mediu privind criteriile minime
de inspecţie conform Recomandarii 2001/331/EC
Centrul Regional de Protecţia Mediului pentru Europa Centrală şi de
Est, Biroul Local România în colaborare cu Autoritatea Naţională de
Control, Garda Naţională de Mediu şi Reţeaua de colaborare
BERCEN
Nivelul în clasificarea naţională sau Perfecţioanare
internaţională
Perioada 1999
Calificarea / diploma obţinută Perfecţionare activitate comisar
Disciplinele principale studiate / Cursul de instruire al instructorilor privind noua procedură de
competenţe profesionale dobândite inspecţie de mediu
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Proiectul de sprijin pentru Programul de Acţiune pentru Protecţia
furnizorului de formare Mediului, finantat de USAID
Nivelul în clasificarea naţională sau Perfecţionare
internaţională
Perioada 1997
Calificarea / diploma obţinută Perfecţionare activitate comisar
Disciplinele principale studiate / Tehnologii avansate în protecţia mediului
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / JICA Japonia
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Perfecţionare
internaţională
Perioada 1980-1986
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENŢĂ
Disciplinele principale studiate / Electromecanica
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Facultatea Electrotehnică, Universitate Craiova
Diplomă absolvire
1975-1979
Diplomă bacalaureat
Mate-fizică
Liceul Teoretic “ Tudor Arghezi “ – Craiova
Pregătire medie

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e)

Management – analiză decizională optimă şi oportună, analiză
organizaţional ă pe nivele ierarhice, antrenare/motivare,
adaptabilitate la condiţii de stres şi program prelungit; abilitati de
selectare şi angajare a personalului ; crearea, organizarea,
coordonarea şi conducerea unei echipe, asimilare facilă a
informaţiilor şi diseminare eficientă/eficace de know-how legislativ,
disciplina, perseverenta, obiectivitate şi abilitati de comunicare
română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Înţelegere
Engleză
Ascultare
Citire
A2

A2

Vorbire
Engleză
Participare la
Discurs oral
conversaţie
B1

B1

Scriere
Engleză
Exprimare
scrisă
B1

Capacitate decizională în condiţii de stres şi de risc; capacitate de
comunicare; iniţ iative la nivel specific; automotivare şi
adaptabilitate; capacitate de perfecţionare (motivată şi în condiţii de
competitivitate); flexibilitate.

Capacitate organizatorică; creativitate; disponibilitate la deplasări
şi program prelungit; lucrul în echipă.
Utilizarea cu uşurinţă a echipamentelor tehnologice
MS Office, Corel Draw, Browsers

Hobby-uri: pescuit, drumeţii montane

