Curriculum Vitae
INFORMAȚII PERSONALE

MIRELA PRICOPI
ILFOV,Romania .

mirela.pricopi@caa.ro
| Nationalitate Română
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
prezent

Director(preluare de atribuții) Direcția Securitate Aeronautică
Autoritatea Aeronautică Civilă Română

2014aprilie
2021

Auditor de securitate a aviației civile
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Principalele responsabilități în cadrul Direcției Securitate Aeronautică:
*efectuarea activităților de control al calității în domeniul securității aeronautice la aeroporturile civile, operatorii aerieni,
alte entități de aviație civilă în vederea determinării conformității măsurilor și procedurilor de securitate a aviației civile
aplicate cu prevederile PNSA și standardele europene și internaționale în materie;
*participarea la activități de cooperare cu alte autorități de aviație civilă din alte state precum și cu alte organizații și organisme
internaționale de aviație civilă, pe probleme specifice domeniului de activitate și domeniilor conexe acestuia;
*participarea la activitățile de planificare și stabilire a obiectivelor strategice ale domeniului securității aviației civile;
*participarea la procesul de asigurare a condițiilor de exercitare, în România, în securitatea aviației civile, a
competențelor Comisiei Europene cu privire la inspecțiile acesteia în domeniul securității aeronautice;
*participarea la procesul de efectuare a analizei riscului, în vederea stabilirii măsurilor mai stricte decât standardele de baza
comune;
*participarea la activități de consultare solicitate de diverse entități implicate în aplicarea măsurilor de securitate aeronautice, la
nivel național și internațional și la furnizarea de expertiză și asistență tehnică în procesul de monitorizare a conformității, în
domeniul propriu de activitate sau în domenii conexe acestuia,
*participarea la elaborarea și actualizarea Programului național de securitate a aviației civile, a Programului național
de control al calității și a Programului național de pregătire în domeniul securității aviației civile, etc.
*efectuarea de activități de validare UE de securitate a aviației(ACC3);

*participarea la activități de investigație a evenimentelor privind securitatea aviației civile, produse pe teritoriul României;
*participarea la activități de examinare în vederea certificării persoanelor ce efectuează controlul de securitate;
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Inspector AVSEC
Ministerul Transporturilor
2010-2014

Principalele responsabilități în cadrul Direcției Securitate si Facilitati Aeronautice;
*efectuarea de activități de control al calității în domeniul securității aeronautice la aeroporturile civile, operatorii aerieni, alte
entități de aviație civilă, precum și la autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul securității aeronautice în
vederea determinării conformității măsurilor și procedurilor de securitate a aviației civile;
* asigurarea desfășurarii în bune condiții a procesului de organizare, efectuare la fața locului și încheiere a acesteia,
în calitate de șef de echipă, pentru fiecare activitate de monitorizare a conformității în domeniul securității aviației
civile;
*participarea la activități de consultare solicitate de diverse entități implicate în aplicarea măsurilor de securitate aeronautice, la
nivel național și international;
*elaborarea si actualizarea cadrului legislative din domeniul securitatii aviatiei civile,etc.
Consilier juridic
Ministerul Transporturilor

2007-2010

Principalele responsabilități în cadrul Inspectoratului General de Aviație Civilă
*elaborarea si implementarea legislatiei comunitare pentru activitatea specifică structurii in concordanta cu
prevederile legislative comunitare europene; elaborarea documentatiei aferente actelor de drept international cu
relevanta pentru domeniul de competenta al structurii.

2013-2014

Membru în Consiliul de conducere al Scolii Superioare de Aviatie,

2012

Membru în Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti,

2007-2008

Membru în Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Drumuri Nationale din România.

2007

Asistent universitar în cadrul Universității Spiru Haret,-Facultatea de Drept,Bucuresti;

2003-2007

Consilier juridic
Ministerul Transporturilor
Principale responsabilități în cadrul Direcției Generale Juridice și Contencios
* Reprezentarea intereselor ministerului în cauzele aflate pe rolul tuturor instanţelor judecatoreşti din România,
* Redactarea cererilor de chemare în judecată şi a actelor subsecvente acestora,etc
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EDUCATION AND TRAINING
2015-2020

Participare la reuniunile anuale ale Inspectorilor certificati ai Comisiei Europene

2015

Academia de Aviatie din Singapore
Curs de pregătire “Air Cargo and Mail Security Course”;

2014

Inspector certificat al Comisiei Europene
DG MOVE-Brussels,Belgium
* membru in echipele de inspectie ale Comisiei Europene

2013

Grup de lucru” Managementul riscurilor”-Lisabona,

2012-2014

Diploma de Master in cadrul Universitatii “Politehnica”Bucuresti
Facultatea de inginerie aerospatiala-Management Aeronautic;

2012

Centrul de Pregătire în Informatică
Certificare ca Formator(cod cor 242401)
Conferinta Europeana a Aviatiei Civile (ECAC)
Curs “Best practice for national auditor”-nivel 1 and 2;
Scoala Superioara de Aviatie
Curs “Airport Security Operations”,
Curs “Airport Security Management”
Curs “Quality control in security aviation”.
Security training course “Security aviation instructors”;
Security training course “EU security validators”
Security training course “Risk Assesment”
Security training course “Assesment of bomb threat”

2007

Universitatea Spiru Haret
Diplomă absolvire curs “Modul psihopedagogic de pregătire pentru cariera didactică”

2002-2004

Diploma de Master in cadrul Universitatii “Titu Maiorescu”, Bucuresti
Facultatea de drept- Dreptul afacerilor

1998-2002

Diploma de Licenta in cadrul Universitatii “Titu Maiorescu”, Bucuresti

1994-1998

Liceul teoretic “Stirbei Voda”, Călărași
Diploma de bacalaureat cu atestat de asistent analist programator
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Aptitudini
Personale

si

Competente

Limba materna

romana

Limbi straine cunoscute

INTELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare
conversatie

Engleza

C2

C2

Franceza

A2

B2

Competente si abilitati sociale

*determinata
*ambitioasa
*sociabila

Competente
organizatorice

*aptitudinile organizatorice au fost obtinute in urma coordonarii activitatilor de monitorizare a
conformitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, atat la nivel national cat si international.

si

aptitudini

Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului

la

SCRIERE

Discurs oral

Exprimare scrisa

C2

C2

C2

A2

A2

B2

Autoevaluare
Procesarea
informatiei
Independent

Comunicare
Independent

Crearea
continutului
Independent

Securitate
Independent

Rezolvarea
situatiei
Independent

Asistent analist programator

Alte abilitati

Permis de conducere

* Design interior

* Categoria B
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