


 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE LAUREN IU Ț MIRONESCU 

Negru Vodă 2, 905360 Eforie Sud (România) 

+(40) 728 277772    

mironescu@mac.com 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/08/2012–Prezent ef serviciu Naviga ie MaritimăȘ ț

Centrul Român pentru Pregatirea i Perfec ionarea Personalului din Transporturi Navale, ș ț
Constan a (România) ț

- organizarea serviciului naviga ie maritimă, furnizor de produse de instruire specifice ț
compartimentului punte la bordul navelor de transport maritim;

- monitorizarea i revizuirea continuă a produselor de instruire din cadrul serviciului, în conformitate cuș
prevederile conven iilor interna ionale relevante aplicabile;ț ț

- monitorizarea i îmbunătă irea procesului de perfec ionare continuă ale corpului de exper i din cadrulș ț ț ț
serviciului;

14/02/2013–Prezent Director Exploatare
Compania de Remorcare Maritimă COREMAR, Constan a (România) ț

- operarea nautică i comercială aș  flotei de nave maritime i portuare destinate serviciului public de ș
remorcaj de manevră în porturile maritime din România;

- monitorizarea conformării cu prevederile cadrului legislativ interna ional i na ional aplicabil navelor ț ș ț
flotei companiei i personalului navigant;ș

- optimizarea sistemului de management al companiei, monitorizarea, amendarea procedurilor 
relevante;

24/06/2011–31/07/2012 Director coordonare programe
Centrul Român pentru Pregatirea i Perfec ionarea Personalului din Transporturi Navale, ș ț
Constan a (România) ț

- organizarea programelor de instruire specifică destinate personalului navigant la bordul navelor de 
transport maritim;

- programarea produsului didactic func ie de solicitările clien ilor i resursele institu iei;ț ț ș ț

- coordonarea proiectelor cu finan are sau co-finan are în care este implicată institu ia, implementarea ț ț ț

rezultatelor proiectelor în cadrul proceselor de la nivelul institu iei, monitorizarea i amendarea ț ș
acestora;

06/01/2011–23/05/2011 Secretar general
Ministerul Administra iei i Internelor, Bucure ti (România) ț ș ș

09/01/2009–05/01/2011 Director coordonare programe
Centrul Român pentru Pregatirea i Perfec ionarea Personalului din Transporturi Navale, ș ț
Constan a (România) ț

- organizarea programelor de instruire specifică destinate personalului navigant la bordul navelor de 
transport maritim;

- programarea produsului didactic func ie de solicitările clien ilor i resursele institu iei;ț ț ș ț

- coordonarea proiectelor cu finan are sau co-finan are în care este implicată institu ia, implementarea ț ț ț

rezultatelor proiectelor în cadrul proceselor de la nivelul institu iei, monitorizarea i amendarea ț ș
acestora;
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12/12/2004–12/12/2008 Membru al parlamentului
Camera Deputa ilor, Parlamentul României, Bucure ti (România) ț ș

- reprezentarea parlamentară a circumscrip iei 14 Constan a;ț ț

- membru al comisiei permanente pentru industrii i servicii;ș

 

01/07/2002–12/12/2004 Director coordonare programe
Centrul Român pentru Pregătirea i Perfec ionarea Personalului din Transporturile Navale, ș ț
Constan a (România) ț

organizarea programelor de instruire specifică destinate personalului navigant la bordul navelor de 
transport maritim;

- programarea produsului didactic func ie de solicitările clien ilor i resursele institu iei;ț ț ș ț

- coordonarea proiectelor cu finan are sau co-finan are în care este implicată institu ia, implementarea ț ț ț

rezultatelor proiectelor în cadrul proceselor de la nivelul institu iei, monitorizarea i amendarea ț ș
acestora;

24/09/1999–16/03/2001 Director general, pre edinte al consiliului de administra ieș ț

Compania Na ională Administra ia Porturilor Maritime Constan a, Constan a (România) ț ț ț ț

- managementul strategic i opera ional al companiei;ș ț

24/02/1999–24/09/1999 Inspector conven ii interne i interna ionaleț ș ț

Inspectoratul naviga iei civile, Constan a (România) ț ț

- monitorizarea cadrului legislativ interna ional i na ional din domeniul transportului maritim, ț ș ț

amendarea cadrului legislativ na ional aplicabil în conformitate cu obilga iile na ionale asumate;ț ț ț

19/12/1997–24/02/1999 Comandant nave maritime tonaj brut mai mare de 3.000
Sammarina Shipping and Trading SRL, Constan a (România) ț

29/07/1990–17/12/1997 Ofi er maritim stagiar, III, II, căpitan maritim secundț

IEFM Navrom Constan a, Transnav, Taganav, Roliship, Zodiac Maritime ț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

24/11/2019–28/11/2019 Maritime Auditor, Lead Auditor
Warsash Maritime Academy, SOLENT University, Southampton (Regatul Unit) 

- cuno tin e aprofundate legate de International Safety Management Code (Cap. IX - Conven ia ș ț ț
SOLAS), stabilirea obiectivelor de siguran ă în cadrul companiilor de naviga ie i la bordul navelor, ț ț ș

dezvoltarea, implementarea i men inerea sistemelor de management a siguran ei;ș ț ț

- calitatea de a derula audituri interne sau de ter ă parte ale sistemelor de management de siguran ă ț ț

atât în cadrul companiilor de naviga ie cât i la bordul navelor de transport maritim. Determinarea ț ș
concordan ei dintre elementelor sistemelor auditate i prevederile Codului ISM. Determinarea ț ș

eficien ei sistemelor de management, a relevan ei acestora în ceea ce prive te cultura de siguran ă;ț ț ș ț

26/05/2019–30/05/2019 Inspector GAS FREE & HOT WORK
Centrul Român pentru Pregatirea i Perfec ionarea Personalului din Transporturi Navale, ș ț
Constan a (România) ț

- realizarea inspec iilor compartimentelor la bordul navelor de transport maritim i fluvial, analizarea ț ș

parametrilor atmosferici ai spa iilor inspectate,ț  determinarea existen ei condi iilor propice lucrului cu ț ț
flacără deschisă i eliberarea certificatelor care să certifice starea de fapt constatată, în conformitate ș

cu bunele practici i prevederile cadrului legislativ aplicabil în vigoare;ș
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01/02/2005–01/07/2005 Diplomă de absolvire curs postuniversitar în domeniul securită ii i ț ș

apărării na ionaleț

Universitatea Na ională de Apărare, Bucure ti (România) ț ș

- familiarizare cu fenomenele specifice domeniului securită ii i siguran ei na ionale;ț ș ț ț

02/02/2004–02/03/2004 Port Facility Security Officer
Lloyd's Register of Shipping, Londra (Regatul Unit) 

- cunoa terea cadrului interna ional al securită ii maritime, a prevederilorș ț ț  Capitolului XI-II Conven ia ț
SOLAS aplicabile facilită ilor portuare;ț

- realizarea evaluărilor de securitate a facilită ilor portuare, a planurilor de securitate a facilită ilor ț ț

portuare, dezvoltarea, implementarea i monitorizarea continuă a sistemelor de securitate în terminaleș
i facilită i portuare;ș ț

- auditarea aspectelor de securitatea în porturi, terminale i facilită i portuare;ș ț

01/05/2003–01/11/2003 Manager de proiect
CODECS, Bucure ti (România) ș

01/09/2003–12/10/2003 Expert instructor sisteme de dirijare a traficului maritim
Maritime Simulation Centre, Rotterdam (Ţările de Jos) 

- cunoa terea aprofundată a serviciilor de dirijare a traficului maritim (Vessel Traffic Services);ș

- elaborarea de programe de instruire i perfec ionare destinate operatorilor serviciilor de dirijare a ș ț
traficului;

01/05/2003–17/05/2003 Expert securitate maritimă
Antwerpen Port Training Centre, Antwerp (Belgia) 

- cunoa tereaș  cadrului interna ional al securită ii maritime, a prevederilorț ț  Capitolului XI-II Conven ia ț
SOLAS aplicabile navelor i facilită ilor portuare implicate în comer ul interna ional maritim;ș ț ț ț

- realizarea evaluărilor de securitate a navelor iș  facilită ilor portuare, a planurilor de securitate a ț
navelor i facilită ilor portuare, dezvoltarea, implementarea i monitorizarea continuă a sistemelor de ș ț ș

securitate la bordul navelor i în terminale i facilită i portuare;ș ș ț

- auditarea aspectelor de securitate la bordul navelor, în porturi, terminale i facilită i portuare care ș ț

operează nave angajate în comer ul maritim interna ional;ț ț

17/09/2001–01/07/2002 Master of Science, cum laudae
University of Antwerp, Antwerp (Belgia) 

- Economia avansată a transportului maritim;

- Managementul Strategic;

- Supply Chain Management;

 

10/10/1986–23/08/1991 Inginer naviga ie i exploatări portuareț ș

Institutul de Marină Civilă, Constan a (România) ț

15/09/1982–15/06/1986 Diplomă de bacalaureat
Liceul de Matematică Fizică Mircea cel Bătrân, Constan a (România) ț

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română
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Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

TOEFL 

italiană B1 B1 A2 A2 A1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

Competenţe de comunicare - bune abilită i de comunicare;ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- experien ă în managementul institu ional, minister, companie na ională de interes public;ț ț ț

 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei Comunicare Creare de

conţinut Securitate Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Certificări Endorsment Ministerul Transporturilor, Autoritatea Navală Română - Certificat de competen ă 66799 - ț
STCW Reg. AII/2, Comandant - pentru nave cu TB 3000 sau mai mare - exp. 24/06/2021;

Endorsment Guvernul Malta - Certificat de competen ă 162571 -ț  STCW Reg. AII/2, Comandant - 
pentru nave cu TB 3000 sau mai mare - exp. 24/06/2021;

Operator general GMDSS - certificat nr. 7254 - exp. 24/06/2021

 

Afilieri Membru The Nautical Institute - Londra, Regatul Unit - (2004 - prezent);

Membru Liga Navală Română - Pre edintele Consiliului Director Na ional (2010 - prezent);ș ț

Vicepre edinte Constan a Port Business Association (2015 - prezent)ș ț

Membru supleant Adunarea Parlamentară pentru Consiliul Europei (2005 - 2008);

Proiecte 2016 Suport tehnic pentru Legea nr. 235/2017 pentru modificarea i completarea Ordonan ei ș ț
Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor i a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor ș

de transport naval apar inând domeniului public, precum i desfă urarea activită ilor de transport navalț ș ș ț
în porturi i pe căile navigabile interioare;ș

2008 Elaborarea rezolutiei Parlamentului European cu privirea la situatia mediului̦ ̦  înconjurător din 
Marea Neagra Qi oprirea lucrărilor pe Canalul Bîstroe;

2007 Ini iativă parlamentară pentru reînfiin area Liceului Militar de Marină Alexandru Ioan Cuza - ț ț
Constan a;ț

2003 Suport tehnic pentru elaborarea cadrului legislativ na ional pentru implementarea Codului ISPS, ț
SOLAS Cap.11/2 pentru navele de pavilion si facilitătile portuare din România;̦ ̦

2000 Suport tehnic pentru implementarea Conventiei FAL în România;̦
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