Gabriel PAUN
Data nașterii: 07/05/1977

Cetățenie: română

Gen Masculin

https://www.linkedin.com/in/gabriel-paun-65641110a/

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
01/01/2011 – 31/12/2015 – Vienna, Austria
DIRECTOR DE CAMPANII – VIER PFOTEN INTERNATIONAL
Domenii:
Animale de fermă, de companie, de laborator, sălbatice (aflate sub influența omului)
Responsabilități:
Managenement angajați departament campanii din SUA, Africa de Sud, UK, Olanda, Germania, Elveția, Austria,
Bulgaria, România
Expansiunea organizației în Asia și Australia (partea de conținut și relații)
Planificarea de campanii naționale și internaționale în toate țările unde organizația este reprezentată
Advocacy la autoritățile UE, precum și la cele din toate țările unde organizația are prezență
Dezvoltarea și menținerea relației cu organiațiile partenere
Investigații în Europa, Asia și Africa pe următoare teme: vânătoare la țarc în Africa, trafic cu fildeș, export cu
animale de fermă vii, elefanți de lucru, trafic cu animale sălbatice vii protejate.
Reprezentarea organizației în mass-media, la evenimente publice și în relația cu terții
Dezvoltarea de standarde superioare pentru creșterea animalelor de fermă în parteneriat cu oameni de știință și
cu sprijinul unor fermieri, lanțuri internaționale de supermarketuri și firme de comerț.
Crearea unei etichete pentru standardele superioare de creșterea animalelor de fermă, precum și realizarea unui
sistem de inspecție și control pentru asigurarea calității. Specii vizate: gâște, rațe, iepuri, găini outoare, pui de carne,
bivol. Am realizat inspecții în China, Italia, Franța, Olanda, Belgia, Germania, Elveția, Austria, România, Grecia și Ungaria.
Cooperare cu firme globale pentru îmbunătățirea standardelor de bunăstare animală: McDonalds, Kaufland,
REWE, Marks & Spencer, Northface, Patagonia, Mammut, Kraft Foods, Ferrero, Subway.
01/11/2008 – 28/02/2009 – Bucuresti, România
DIRECTOR DE COMUNICARE SI EVENIMENTE – GREEN REPORT
Organizarea de evenimente cu autoritati si factori implicati in domeniul DEEE, energie regenerabila, schimbari climatice.
01/05/2005 – 31/10/2008 – Bucuresti, România
COORDONATOR DE CAMPANII – GREENPEACE CEE ROMANIA
Domenii:
Biodiversitate, agricultură durabilă, organisme modificate genetic.
Responsabilități:
Planificarea și implementarea de campanii
Advocacy la autoritățile române și europene
Investigații
Reprezentarea organizației în mass-media, la evenimente publice, proteste pașnice și în relația cu terții
01/02/2002 – 30/04/2005 – Bucuresti, România
MANAGER PROIECTE – ECOSENS
Domenii:
Transport durabil, Energie durabilă, Ratificarea și aplicarea convenției de la Aarhus, Organisme modificate genetic.
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Responsabilități:
Scrierea de proiecte cu finanțare PHARE și de la fundații
Planificarea și implementarea de campanii
Coordonarea națională a rețelelor pentru particpare publică, transport durabil și energie durabilă
Advocacy la autoritățile române centrale și locale, precum și la Parlamentul European
Reprezentarea organizației în mass-media, la evenimente publice naționale și internaționale
16/02/2021 – ÎN CURS – București, România
CONSILIER ONORIFIC AL PRIM-MINISTRULUI – GUVERNUL ROMÂNIEI
Poziția este neremunerată și apolitică. Funcțiile sunt specifice Cancelariei Prim-Ministrului:
a) de strategie, prin care contribuie la formularea de opțiuni prealabile de politici publice și la fundamentarea strategiilor
și a direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental;
b) de coordonare interinstituțională, pentru creșterea capacității autorităților centrale de elaborare, implementare și
monitorizare a actelor normative guvernamentale.
Atribuții:
a) inițiază sau realizează rapoarte, studii, analize, evaluări, previziuni, în domenii strategice, în baza Programului de
guvernare, cu scopul de a oferi opțiuni prealabile de politici publice, fundamentate empiric şi bazate pe date statistice;
b) colaborează cu mediul științific și academic pentru formularea opțiunilor de strategii și direcții de acțiune la nivel
guvernamental;
c) cooperează cu entitățile guvernamentale din străinătate cu rol sau atribuții similare.
d) inițiază sau organizează împreună cu alte instituţii, autorităţi publice sau organizații neguvernamentale evenimente,
dezbateri și conferințe, în domeniul său de activitate.
01/03/2009 – ÎN CURS – Bucuresti, România
PREȘEDINTE ORGANIZAȚIE UMANITARĂ – AGENT GREEN
Domenii:
Schimbari climatice, biodiversitate, gestionarea deșeurilor, tranziție verde, păduri, arii naturale protejate, poluare,
alimentație sustenabilă.
Responsabilități:
Planificarea și implementare de campanii și proiecte
Managementul angajaților și al colaboratorilor
Advocacy la autoritățile române și europene
Investigații
Reprezentarea organizației în mass-media, la evenimente publice și în relația cu terții
01/01/2016 – ÎN CURS – Melbourne, Australia
DIRECTOR PENTRU REGIUNEA EUROPA – ANIMALS INTERNATIONAL
Domenii: export cu animale vii, agricultura durabilă (tranziția către o alimentație bazată pe plante care este mai
prietenoasă cu mediul, animalele și sănanatea oamenilor)
Responsabilități:
Planificarea și implementarea de campanii naționale și internaționale în toate țările Europene (din și dinafara UE)
Advocacy la autoritățile europene, precum și din țări terțe
Construirea unei rețele europene de organizații partenere
Investigații în Europa, Asia și Africa
Reprezentarea organizației în mass-media, la evenimente publice și în relația cu terții

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
01/10/2007 – 15/03/2009
MASTER ÎN ECOTURISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – Universitatea Ecologică din București
01/10/1997 – 01/02/2002
LICENȚĂ ÎN ECOLOGIE – Universitatea din București
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COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ
Altă limbă (Alte limbi):

COMPREHENSIUNE

VORBIT

SCRIS

Comprehensiune orală

Citit

Exprimare scrisă

Conversație

ENGLEZĂ

C1

C1

C1

C1

C1

GERMANĂ

B1

B2

B1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

COMPETENȚE DIGITALE
Navigare Internet
Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)
Microsoft Office (Excel
Social Media
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
buna utilizare a
PowerPoint Word) - nivel intermediar
Microsoft Word Microsoft Excel Power Point
Microsoft Excel
Microsoft office word
retelelor de socializare
Microsoft Office
Zoom
facebook page
Buna Utilizare a PC
google maps
Skype

ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI POLITICE
Competente şi abilităţi sociale
Bun negociator în orice mediu (guvernamental, nonguvernamental, corporate, diplomatic). Bun orator în orice mediu.
Capabilitate extraordinară de adaptare la mediul de discuție.

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Alte competente
Capabil a conduce investigații, inspecții și controale anunțate și neanunțate în domeniul protecției naturii și bunăstării
animale. Capabil a organiza și coordona evenimente complexe indoor și outdoor. Excelent negociator.

DISTINCȚII ONORIFICE ȘI PREMII
12/10/2016
Premiul EuroNatur – EuroNatur
”Gabriel Păun nu are termen de comparație în lupta sa pentru salvarea ultimelor păduri virgine din România, pentru
care depune toate eforturile personale posibile. Aceste păduri au rămas neatinse de om timp de secole și sunt printre
cele mai importante comori naturale de pe continentul nostru”, a declarat Christel Schroeder, președintele fundației
EuroNatur. Ea a explicat că premiul i-a fost acordat în 2016 lui Gabriel Păun, fondator al ONG-ului de mediu Agent
Green, care a scos la lumină vreme de ani de zile dovezi despre tăierile ilegale de păduri din România.
Premiul nu este de natură materială, ci onorează un angajament extraordinar în domeniul conservării naturii. Laureații
EuroNatur au fost în trecut printre alții Nelson Mandela, Mihail Gorbaciov și Prințul Charles.
https://www.euronatur.org/en/what-we-do/campaigns-and-initiatives/euronatur-award/euronatur-award-2016/
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