Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

BÉKÉSSY ELISABETA
Satu Mare, Str. Almașului Nr. 11, jud. SATU MARE (România)
Mobil: +40740-726104
b_bekessy@hotmail.com

Naţionalitate

maghiară

Data naşterii

15 Februarie 1959

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

iunie 2010-prezent
Director executiv
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Organizează, coordonează, îndrumă,controlează şi răspunde de întreaga activitate a agenţiei
judeţene pentru protecţia mediului, cu respectarea procedurilor legale utilizate în realizarea
acesteia, conform regulamentului de organizare şi funcţionare;
Coordonează procesul de colaborare cu alte APM-uri şi cu ARPM din cadrul aceleiaşi regiuni,
prin serviciile de specialitate;
Conduce activitatea Comitetului Director;
Dispune şi urmăreşte măsurile operative necesare în vederea realizării atribuţiilor ce revin
agenţiei, din actele normative în vigoare şi din deciziile conducerii ANPM;
Asigură şi urmăreşte implementarea la nivel local a legislaţiei, politicilor şi strategiilor de mediu
care transpun legislaţia europeană şi internaţională adoptată de România, în concordanţă cu
prevederile ROF;
Aprobă documentaţia tehnică întocmită de serviciile şi compartimentele tehnice precum şi a
celor economico-administrativă aflate în subordine;
Aprobă fundamentarea necesarului de cheltuieli materiale, investiţii şi de personal şi le
înaintează ordonatorului secundar de credite;
Asigură întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a agenţiei;
Coordonează gestionarea eficientă şi unitară a resurselor umane din cadrul agenţiei;
Coordonează activitatea de informare a factorilor de decizie în situaţii de urgenţă radiologică şi
populări accidentale ale factorilor de mediu;
Coordonează activităţile legate de programe şi proiecte internaţionale şi de parteneriate în
proiecte de interes public, care revin serviciilor din subordine;
Asigură realizarea instruirii profesionale a personalului din subordine;
Coordonează colaborarea cu Garda Naţională de Mediu şi cu reprezentanţii locali ai
administraţiei Naţionale „Apele Române” în emiterea actelor de reglementare şi în realizarea
controlului conformării şi aplicaţiei de mediu;
Asigură accesul publicului la informaţia de mediu şi în procesul de luare a deciziilor privind
reglementarea activităţilor/instalaţiilor care intră sub incidenţa legislaţiei de mediu în vigoare

Mai 2009-Iunie 2010
Consilier superior

Activităţi şi responsabilităţi principale

a) monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, la nivel judeţean,

asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la
Uniunea Europeană, şi întocmeşte periodic rapoarte de evaluare;
b) participă la elaborarea şi monitorizarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare ale judeţului;
c) elaborează, în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul APM, planul de dezvoltare
instituţională a agenţiei, cu obiective pe termen scurt şi mediu, privind resursele financiare şi umane şi
modificările structurale necesare pentru realizarea atribuţiilor sale;
d) participă la elaborarea şi monitorizarea implementării Strategiei de mediu la nivel judeţean şi propune
modificări/adaptări, in funcţie de rezultatele implementării;
e) propune proiecte în domeniul protecţiei mediului, în vederea accesării de fonduri naţionale şi
internaţionale, pe care le înaintează ANPM;
f) participă la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes
public, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
g) cooperează cu alte instituţii pentru identificarea, promovarea şi implementarea proiectelor de mediu la
nivel judetean şi a altor proiecte de interes comun
h) facilitează accesul specialiştilor la informaţiile tehnice de mediu şi sprijină activitatea de cercetare în
domeniul mediului;
i) colectează şi transmite la ANPM propuneri de proiecte, pe domenii de mediu, pentru a fi incluse în
PNAPM
j) participă, la solicitarea ARPM, la elaborarea şi monitorizarea implementarii Planului de Dezvoltare
Regională;
k) colaborează la elaborarea strategiilor sectoriale regionale în vederea integrării politicilor de mediu în
politicile sectoriale (industrie, energie, transporturi, agricultură, turism, politici regionale, administraţie
publică locală, sănătate);
l) participă la asigurarea la nivel local a realizarii obiectivelor Programelor de Dezvoltare Regională şi a
programelor sectoriale;
m) elaborează, monitorizează şi revizuieşte Planurile Locale de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PLAM)
în colaborare cu direcţiile/compartimentele de specialitate;
n) raportează periodic stadiul implementării PLAM catre Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului şi
Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului;
o) participă la asigurea implementării Planurilor locale de acţiune pentru protecţia mediului;
p) participă in colaborare cu autoritatile locale, judetene, şi cu organizaţiile nonguvernamentale la
monitorizarea şi evaluarea implementarii Agendei 21 Locale în oraşele în care s-au elaborat strategiile
şi planurile locale de dezvoltare durabilă şi acordă, în colaborare cu ARPM, asistenţă tehnică pentru
realizarea acesteia în localităţile unde nu a fost adoptată;
q) colaborează cu toate compartimentele din cadrul APM la realizarea unei evidenţe cu proiectele propuse
sau derulate de APM, finanţate din fonduri publice sau private, interne sau externe, pe care le comunica
la ARPM şi ANPM;
r) asigură asistenţă agenţilor economici la elaborarea de proiecte de mediu;
s) asigură avizarea formularelor informative referitoare la proiecte judeţene transmise spre finanţare
la Administraţia Fondului pentru Mediu;
t) elaborează propuneri de proiecte de mediu la nivel local şi analizează, după caz, propunerile de
proiecte depuse de alte organizaţii, în vederea atragerii de fonduri de finanţare din surse interne şi
externe
u) colaborează cu celelalte servicii din structura APM, în funcţie de domeniile specifice de interes, în
realizarea atribuţiilor specifice.
v) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către conducerea instituţiei
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Noiembrie 2005-mai 2009
Director executiv

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

 Organizează, coordonează, îndrumă,controlează şi răspunde de întreaga activitate a agenţiei
judeţene pentru protecţia mediului, cu respectarea procedurilor legale utilizate în realizarea
acesteia, conform regulamentului de organizare şi funcţionare;
 Coordonează procesul de colaborare cu alte APM-uri şi cu ARPM din cadrul aceleiaşi regiuni,
prin serviciile de specialitate;
 Conduce activitatea Comitetului Director;
 Dispune şi urmăreşte măsurile operative necesare în vederea realizării atribuţiilor ce revin
agenţiei, din actele normative în vigoare şi din deciziile conducerii ANPM;
 Asigură şi urmăreşte implementarea la nivel local a legislaţiei, politicilor şi strategiilor de
mediu care transpun legislaţia europeană şi internaţională adoptată de România, în
concordanţă cu prevederile ROF;
 Aprobă documentaţia tehnică întocmită de serviciile şi compartimentele tehnice precum şi a
celor economico-administrativă aflate în subordine;
 Aprobă fundamentarea necesarului de cheltuieli materiale, investiţii şi de personal şi le
înaintează ordonatorului secundar de credite;
 Asigură întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a agenţiei;
 Coordonează gestionarea eficientă şi unitară a resurselor umane din cadrul agenţiei;
 Coordonează activitatea de informare a factorilor de decizie în situaţii de urgenţă radiologică
şi populări accidentale ale factorilor de mediu;
 Coordonează activităţile legate de programe şi proiecte internaţionale şi de parteneriate în
proiecte de interes public, care revin serviciilor din subordine;
 Asigură realizarea instruirii profesionale a personalului din subordine;
 Coordonează colaborarea cu Garda Naţională de Mediu şi cu reprezentanţii locali ai
administraţiei Naţionale „Apele Române” în emiterea actelor de reglementare şi în realizarea
controlului conformării şi aplicaţiei de mediu;
 Asigură accesul publicului la informaţia de mediu şi în procesul de luare a deciziilor privind
reglementarea activităţilor/instalaţiilor care intră sub incidenţa legislaţiei de mediu în vigoare;
AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SATU MARE, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 8/B,
SATU MARE
AUTORITATE PUBLICĂ TERITORIALĂ
1991-2000
Consilier




INSPECTORATUL DE PROTECTIE A MEDIULUI SATU MARE, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR.
8/B, SATU MARE
AUTORITATE PUBLICĂ TERITORIALĂ
2000-Noiembrie 2005
Consilier




Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Monitorizarea calităţii factorilor de mediu;
Reactualizarea bazei de date;
Realizarea anuarului privind calitatea factorilor de mediu;

Relaţii cu publicul: asigurarea informării permanente a populaţiei în domeniul protecţieii
mediului;
Colaborare cu ONG-urile de mediu: promovarea programelor de finanţare în domeniul mediului
şi a educaţiei ecologice;
Programe internaţionale: identificarea programelor de finanţare şi participarea la elaborarea
documentaţiilor în vederea accesării fondurilor comunitare;

AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 8/B, SATU MARE
AUTORITATE PUBLICĂ TERITORIALĂ

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

OCTOMBRIE 2004-PREZENT
DOCTORAND
Secţia de Ingineria mediului
UNIVERSITATEA TEHNICĂ – CLUJ NAPOCA
Învăţământ superior
1993-1999
DIPLOMA DE LICENŢĂ -Inginer chimist

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

Chimie – Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice
Facultatea de Inginerie Chimica/ Universitatea Babes - Bolyai - Cluj Napoca
Învăţământ superior
1992-1993
Curs postuniversitar în domeniul protecţiei mediului
Reţea naţională unitară de monitorizare a calităţii factorilor de mediu
Facultatea de Hidrotehnica - Bucuresti
Învăţământ superior
1978-1982
Subinginer chimist
Tehnologia Materialelor de Conctrucţii
Facultatea de Chimie Industriala / Universitatea Babes- Bolyai Cluj - Napoca
Învăţământ superior
1974-1978
Diploma de Bacalaureat
Toate disciplinele de sine stătătoare
LICEUL DE MATEMATICĂ – FIZICA MIHAI EMINESCU – Satu Mare
Studii liceale

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Maghiară, Română

Limbi străine cunoscute Engleza, Franceză

Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Engleză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

Promovează imprimarea unui caracter umanitar activităţilor de conştientizare şi de educaţie
ecologică prin implicarea adulţilor şi copiilor, a ONG-urilor : „CARITAS” şi „CRUCEA ROŞIE”, Clubul
LIONS, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie Bucureşti, Fundaţia Prais Bucureşti precum şi a
instituţiilor publice, agenţilor economici, împreună cu care implementează mai multe programe de
educaţie ecologică:
Derularea proiectului ,,Evaluarea calităţii fizico-chimice a apelor din zonele umede identificate la
nivelul judeţului Satu Mare cu implicarea voluntarilor din corpul voluntarilor
Weekend eco-sportiv sătmărean desfășurat sub deviza ”Spune nu schimbărilor climatice”
campanie de plantări de toamnă „ ECO VOLUNTARII ÎN ACȚIUNE”
Înființarea ”Corpului voluntarilor ecologi”
Competiția ”Cel mai tare la reciclare” pentru minimizarea cantităților de deșeuri depozitate la
depozitul ecologic al județului Satu Mare prin impulsionarea colectării selective a deșeurilor
reciclabile cu precădere la nivelul instituțiilor de învățământ respectiv la nivelul comunități
sătmărene
Campanie de informare privind importanța colectării selective a deșeurilor
Program ”Iubește păsările, respectă biodiversitatea județului tău”,
Campania de conştientizare a populaţiei privind necesitatea colectării selective a uleiurilor
alimentare uzate în parteneriat cu primăriile orașelor, prin extinderea acesteia la nivelul tuturor
orașelor cu caracter permanent
Agenția este partener in două proiecte LIFE+ Natura Conservation of the European Roller
(Coracias garrulus) in the Carpathian Basin- LIFE13 NAT/HU/000081 și Securing prey sources for
endagered Falco cherrung and Aquila heliaca population in the Carpathian basin LIFE13NAT/HU/000183
Campania de plantare ”Luna Pădurii 2014” o nouă campanie de plantare de puieți pe fostele
amplasamente ale depozitelor de deșeuri din mediul rural de pe raza județului Satu Mare
Activități caritabile cu Casa de tip familial Ștefania din Oar
Campania de plantare de puieți primăvară/toamnă „Împreună pentru un judeţ mai verde”
Proiectul „Aşezământ de educaţie pentru natură şi iubire creştină, destinat tinerilor pasionaţi de
Protejarea valorilor naturale – „Home of youth, nature and affection”- prin care s-a realizat la Tarna
Mare prima tabără ecologică, cu căsuţe realizate din PET-uri, în scopul promovării educaţiei
ecologice în vederea protejării valorilor naturale;
Campania „„Ambrosia – factor de risc pentru mediu şi sănătate” pentru extirparea plantei invazive
– iarba pârloagelor
Campania de promovarea a mijloacelor de transport alternativ „Săptămâna Mobilităţii Europene”
Campania de informare şi conştientizare a comunităţii sătmărene privind problemele de mediu de
la nivelul judeţului Satu Mare
Proiectul „Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul
inferior al râul Tur”
Proiectul ”Investiţie imobiliară în vederea dezvoltării intreprinderilor româno – maghiare”
”Colț verde pentru educație”,
”Ne jucăm şi reciclăm”- colectarea bateriilor uzate din jucării;
”Viaţă pentru mediu –Viaţă pentru om!” – promovarea colectării selective a deşeurilor reciclabile
a deee-urilor, cunoaşterea biodiversităţii judeţului Satu Mare a calităţii factorilor de mediu apă şi
aer;
”Dezvoltarea participativă a populaţiei municipiilor Satu Mare şi Carei privind colectarea selectivă
a deşeurilor reciclabile”;
”Mână în mână pentru un mediu curat” – program de conştientizare a populaţiei privind
colectarea selectivă
”Adio motorină – bun venit uleiului vegetal uzat !”- colectarea uleiurilor uzate vegetale de la
populaţie;
”Parada florilor” – sensibilizarea comunităţii privind importanţa spaţiilor verzi
Programul Internaţional ECO ŞCOALĂ – în care este coordonator zonal pentru judeţele Satu
Mare şi Maramureş. APM Satu Mare -prima instituţie pe plan internaţional căreia i s-a conferit
Steagul verde;
Programul Naţional –Milioane de oameni milioane de copaci- Locul I pe ţară obţinut de APM în
2008 şi locul II în 2009;
Programul Naţional „Închide- Stinge- Reciclează” – Locul II pe ţară obţinut de APM în 2008;
Celebrarea Zilei mondiale a pensionarului prin invitarea tuturor colegilor pensionari pentru a
participa la acţiuni comune (ex.:plantări de puieţi, 20 de ani de la înfiinţarea APM, vizitarea
depozitului ecologic de la Doba);
-Din anul 2011 este membru permanent în comisia şi secretariatul tehnic de evaluare a proiectelor
transfrontaliere, calitate pe care a avuto şi în 20101 dar ca membru delegat.
-Apare din 2011 în Enciclopedia personalităţlilor din România.
-A fost desemnată ,,OMUL ANULUI 2014,, - titlu conferit de Cotidianul INFORMAŢIA ZILEI pe baza
propunerilor cititorilor;
-Pentru implementarea cu succes a proiectului ,,inedit,, cu finanţare europeană: Tabăra ecologică de la
Tarna Mare în cadrul căruia s-au realizat primele căsuţe din PET-uri, Episcopia Reformată i-a conferit
titlul PRO ECCESIA şi DIPLOMA DE ONOARE care i-au fost înmânate de către Episcopul Reformat
Csüri István, cu ocazia slujbei religioase de la Catedrala Reformată din Timişoara din data de 5
decembrie 2014.Tot pentru acest proiect a obţinut MENŢIUNE la Conferinţa Internaţională „Inovaţie şi
calitate în sectorul public” la a VII-a ediţie organizată de ANFP în iulie 2014;

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Capacitate de a putea repartiza echilibrat şi echitabil atribuţiile şi obiectivele în funcţie de
nivelul, categoria, clasa şi gradul profesional al personalului din subordine;
o Impunerea, realizării obiectivelor stabilite, promovând munca în echipă, în care conducătorul
instituţiei este “model” pentru “echipa” pe care o conduce.
o Iniţiază o serie de activităţi, cu ocazia evenimentelor ecologice, pe diverse domenii de interes,
cu implicarea colectivului şi prin colectiv a comunităţii din judeţ:
-Ziua Europeană a Parcurilor – din iniţiativa APM a devenit tradiţie ca în luna mai sute şi
mii de preşcolari, şcolari, cadre didactice, ONG-uri, autorităţi publice, APM participă la „Parada
florilor”(defilare în costume realizate din materiale reciclabile);
-Săptămâna Mobilităţii Europene – din iniţiativa APM mobilizarea întregului judeţ prin
participare la campania de conştientizare a populaţiei, practicând mersul pe jos;
o Promovează participarea APM la proiecte de finanţare europeană:
-Realizarea în premieră pe ţară a unui complex de educaţie ecologică şi de monitorizare
a calităţii aerului în context transfrontalier prin Programul Phare CBC România – Ucraina, prin
reabilitarea unei clădiri (fosta baie comunală din Grădina Romei)-monument de arhitectură;
o Este manager de proiect la două proiecte depuse în 2011 spre finanţare prin Pos Mediu:
„Crearea condiţiilor pentru realizarea alternativei ecologice de transport navigabil pe râul
Someş, pe un traseu cât mai lung cu putinţă” şi „Evaluarea ecologică a râului Someş în
vederea determinării influenţei acestuia asupra stării ecologice a râului Tisza”
o Facilitarea promovării tehnologiilor curate în rândul agenţilor economici cu probleme de
mediu, prin organizare de seminarii cu participarea unor firme străine cu experienţă în
diverse domenii de interes;
o

Competenţe şi aptitudini tehnice Cursuri INA:

Formare profesională:
-

-

Seminarii:

-

Responsabil de mediu - 2014
Administrator pensiune turistică - 2014
Agricultor pentru culturi de câmp ecologice - 2013
Manager al sistemelor de management al calităţii- 2012
Curs Manager al sistemelor de management al mediului – 2011
Curs Manager resurse umane – 2010
Curs Formator - 2009
SR EN ISO 14001:2004 – 2008
Managementul proiectului - 2008
SR EN ISO 9001:2001 – 2007
Manager proiect – 2007
Achiziţii publice – 2007
Elaborarea proiectelor de finanţare din fonduri structurale - 2006
ECDL – 2006
„Managementul performanţelor instituţiilor din sistemul naţional de protecţie a
mediului” din cadrul proiectului „Standarde şi indicatori de performanţă pentru
evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţia mediului SIPEVAL” - 2015
Responsabilitatea gestionării, inventarierii şi raportării deşeurilor-2013
Instruire pentru aplicarea Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului
planurilor/proiectelor asupra siturilor Natura 2000 din regiunea Nord-Vest
desfăşurată în cadrul proiectului InfoNatura2000 „Campanie naţională de
conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii prin reţeaua Natura
2000 în România” -2012
Perfecţionare în comunicare - 2007
Managementul ciclului de proiect – 2004
Iniţiere în calculatoare - 1991
“ Tehnologie de reciclare a deşeurilor din sticlă”
”Energia verde”
„Soluţii energetice alternative”
Programarea şi implementarea asistenţei de pre-aderare pentru Phare CES şi
tranzacţia spre fondurile structurale -2005
1. Evaluarea şi selecţia proiectelor
2. Pregătirea şi dezvoltarea proiectului
3. Aranjamentele financiare

Competenţe şi aptitudini de utilizare a O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office
calculatorului Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator
Permis european de conducere a calculatorului
Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B

