CURRICULUM VITAE
Europass

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Dănoiu Dana Monica

Adresă

Arad, jud. Arad, str. General David Praporgescu, nr.31, bl. 38, ap. 8

Telefon

0744770638

Fax
E-mail

0257/284767, telefon serviciu 0257/280996
office@apmar.anpm.ro, director.executiv@apmar.anpm.ro

Naţionalitate

română

Data naşterii

29.04.1966

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

05.12.2013 – PREZENT
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN
reglementarea activităţilor economice şi monitorizarea factorilor de mediu

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

14.02.2013 – 05.12.2013
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN
coordonarea activităţilor pe domeniul deşeuri, chimicale, sol, biodiversitate, dezvoltare durabilă,
proiecte-programe
ŞEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
conducerea şi coordonarea activităţii serviciului

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

15.06.2010 – 14.02.2013
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN
reglementarea activităţilor economice şi monitorizarea factorilor de mediu

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

07.05.2010 – 14.06.2010
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Arad, b-dul Dragalina nr. 16
reglementarea activităţilor economice şi monitorizarea factorilor de mediu
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director executiv
conducerea şi coordonarea activităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad

director executiv
conducerea şi coordonarea activităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad

consilier superior clasa I, treapta I în cadrul Serviciului Autorizare şi Controlul Conformării
conducerea şi coordonarea activităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad

Dănoiu Dana Monica

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

40.06.2009 – 07.05.2010
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Arad, b-dul Dragalina nr. 16
reglementarea activităţilor economice şi monitorizarea factorilor de mediu

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

22.05. 2009 – 04.06.2009
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Arad, b-dul Dragalina nr. 16
reglementare şi verificare

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

04.07.2005 – 22.05.2009
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Arad, b-dul Dragalina nr. 16
reglementarea activităţilor economice şi monitorizarea factorilor de mediu

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

22.04.2005 – 04.07.2005
Agenţia de Protecţia Mediului Arad, b-dul Dragalina nr. 16
reglementare şi verificare

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.09. 2001 – 21.04.2005
Regia Autonomă Apă – Canal Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4
reglementare

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

23.02. 2001 – 1.09.2001
SC BLAISE DAS SRL, b-dul Revoluţiei, nr. 35
reglementare

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.01.2001 – 23.02.2001
Inspectoratul de protecţia Mediului Arad, b-dul Dragalina nr. 16
reglementare

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului

01.12.1998 – 01.01.2001
Agenţia pentru Supravegherea şi Protecţia Mediului Arad, b-dul Dragalina nr. 16
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director coordonator
conducerea şi coordonarea activităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad

consilier superior clasa I, treapta I în cadrul Serviciului Autorizare şi Controlul Conformării
emiterea actelor de reglementare, controlul conformităţii activităţilor cu conţinutul actelor de
reglementare, realizarea de rapoarte specifice activităţii

director executiv
conducerea şi coordonarea activităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad

consilier superior în cadrul Compartimentului Controlul poluării şi Managementul Riscului
emiterea actelor de reglementare, controlul conformităţii activităţilor cu conţinutul actelor de
reglementare, coordonarea activităţii de realizare a programelor de reducere a emisiilor la nivel
de aglomerări şi zone, asigurarea activităţii Secretariatului de Risc şi a Secretariatului IMA, etc.

inginer chimist în cadrul Biroului Mediu - Calitate
elaborarea documentaţiei în vederea emiterii actelor de reglementare din punct de vedere al
protecţiei mediului şi sanitar, elaborarea documentaţiei în vederea obţinerii licenţei de la ANRSC

coordonator protecţia mediului
elaborarea documentaţiei în vederea emiterii actelor de reglementare din punct de vedere al
protecţiei mediului şi sanitar

consilier
emiterea actelor de reglementare de mediu, verificare amplasament, verificarea respectării
programelor de conformare

Dănoiu Dana Monica

• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

reglementare

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.04.1994 – 1.12.1998
Agenţia pentru Supravegherea şi Protecţia Mediului Arad, b-dul Dragalina nr. 16
inspecţie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.02.1993 – 1.04.1994
Agenţia pentru Supravegherea şi Protecţia Mediului Arad, b-dul Dragalina nr. 16
laborator chimic

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

10.07.1992 – 1.02.1993
Agenţia pentru Supravegherea şi Protecţia Mediului Arad, b-dul Dragalina nr. 16
monitoring

inginer chimist - consilier
emiterea actelor de reglementare de mediu, verificare amplasament, verificarea respectării
programelor de conformare

inspector de specialitate
control în vederea verificării unor activităţii în conformitate cu actele emise de către
compartimentul reglementare din cadrul agenţiei, aplicarea de sancţiuni

inginer chimist
efectuarea de analize pe probe prelevate, etalonări, actualizarea bazelor de date

inginer chimist
efectuarea şi actualizarea bazelor de date, raportări

STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

septembrie 2009 – 22.07.2015 (data susţinerii tezei)
Universitatea din Oradea – Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

noiembrie 2008 – aprilie 2009
Universitatea de Vest din Timişoara – Centrul de Educaţie Continuă şi Învăţământ Deschis la
Distanţă
Managementul Proiectelor cu Finanţare Europeană

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

2006 - 2007
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative prin INA Centrul Regional Timişoara
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Doctor în Geografie – Titlul tezei de doctorat „Starea factorilor de mediu în judeţul Arad şi
influenţa acestora asupra turismului din zonă”
Doctor în geografie
doctorat

Certificat de studii postuniversitare de perfecţionare - manager de proiect
Postuniversitar

Programul de formare specializată destinat funcţionarilor publici de conducere
Diplomă de formare specializată în administraţia publică
Postuniversitar

Dănoiu Dana Monica

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

2006 - 2007
Universitatea Aurel Vlaicu Arad – Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia
Mediului
Ingineria alimentară şi mediul înconjurător

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

februarie 2002 – octombrie 2002
Universitatea Tehnică Timişoara

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

1987 - 1992
Universitatea Tehnică Timişoara – Facultatea de Tehnologie Chimică

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

1981 - 1985
Liceul Ioan Slavici Arad

Diplomă de absolvire în specialitate
Master

Management, marketing şi Resurse Umane
Diplomă de specializare în management, marketing şi resurse umane
Postuniversitar

Tehnologie chimică anorganică
Inginer chimist
Studii de lungă durată

Matematică - fizică
Diplomă de bacalaureat
Studii liceale

STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE DE SCURTĂ DURATĂ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

03 - 06 martie 2015
S.C. COREX & C.B. S.R.L.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

Aprilie 2014
Mediasoft

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite

15 aprilie 2013 – 17 aprilie 2013
Top Quality Management
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Accesare fonduri structurale şi de coeziune
Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune
Cod COR 242213

Formator
Formator
Perfecţionare
Certificare ANC

Specialist în managementul deşeurilor
Dănoiu Dana Monica

• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

Certificat de absolvire – avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Perfecţionare
Certificare ANC

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

17 septembrie 2012 – 21 septembrie 2012
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

7 aprilie 2008 – 13 aprilie 2008
INA – Centrul Regional Timişoara

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

19 iulie 2006 – 1 iulie 2006
INA – Centrul Regional Timişoara

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

5 iulie 2006 – 14 iulie 2006
INA – Centrul Regional Timişoara

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

30 ianuarie 2006 – 26 iunie 2006
International Language Center

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Managementul funcţiei publice
Certificat de participare
Perfecţionare

Protecţia mediului
Certificat de absolvire
Perfecţionare

ECDL – start
Permis European de Conducere a Computerului
Perfecţionare

Leadership, comunicare şi muncă în echipă
Certificat de absolvire
Perfecţionare

Comunicare în limba engleză
Certificat de absolvire
Perfecţionare

PERSONALE

LIMBA MATERNĂ

română

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
engleză
franceză
italiană
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scris – bine, citit – bine, vorbit - bine
scris – satisfăcător, citit – foarte bine, vorbit - satisfăcător
scris – satisfăcător, citit – bine, vorbit - satisfăcător

Dănoiu Dana Monica

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAORICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

Alte aptitudini şi competenţe
PERMIS DE CONDUCERE
Informaţii suplimentare

Aptitudini în comunicare, dezvoltarea spiritului de echipă – dobândite prin urmarea unor cursuri
de specialitate precum şi a unei experienţei de lungă durată în conducerea unei instituţii publice
– o bună comunicare internă şi externă fiind esenţială în desfăşurarea activităţii.
Aptitudini dobândite ca urmare a activităţii de coordonare şi conducere a agenţiei judeţene de
protecţia mediului, această activitate incluzând gestionarea resurselor umane şi bugetare – fiind
ordonator terţiar de credite.
Organizarea în colaborare cu unităţi de învăţământ, ONG–uri şi alte instituţii şi autorităţi locale a
diferitelor evenimente ecologice.
Organizarea sesiunilor de comunicare, seminarii, întâlniri de lucru pe probleme de mediu cu
diferiţi agenţi economici, autorităţi locale, alte instituţii.
Asigurarea diseminării informaţiei de mediu către populaţie.
Organizarea conferinţelor de presă şi asigurarea relaţia cu mass-media locală.
Utilizare PC – Word, Excel, Power Point, Internet– dobândite în urma cursurilor de perfecţionare
şi a studiilor individuale.

Competenţe în gestionarea resurselor umane dobândite ca urmare a cursurilor de perfecţionare
efectuate.
Categoria B
Participarea la instruiri/cursuri internaţionale:
January 2006 – november 2007 – EU Twinning Project RO2004/IB/EN-03 „Implementation and
Enforcement of the Environmental Acquis Focussed on Nature Protection”
28 octombrie 2008 - Twinning Project Phare 2006/IB/EN-03 „Instrumente de lucru cu massmedia”
29 octombrie 2008 - Twinning Project Phare 2006/IB/EN-03 „Animarea unei întâlniri publice”
24 – 30 mai 2009 vizită de studiu în Spania în scopul implementării legislaţiei specifice în
domeniul cooperării europene, a strategiei europene în domeniul siturilor şi solurilor poluate
precum şi vizitarea unor situri poluate, reabilitate sau în curs de tratare. Vizita a fost efectuată pe
baza contractului proiectului de înfrăţire Project Phare 2006/IB/EN-03 „
15 aprilie 2009 Twinning Project Phare 2006/IB/EN-03 – participarea la instruirea cu titlul
„Exprimarea în faţa camerei de filmat în timpul unui interviu”
5 iunie 2007- cu ocazia „Zilei Mondiale a Mediului” – mi-a fost acordată
„Diploma de excelenţă” pentru activitatea din cadrul agenţiei, diplomă emisă de Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Publicaţii:
Articol - „Aspecte legislative referitoare la utilizarea biocarburanţilor” publicat în revista INFO
MEDIU nr. 19-aprilie 2007
„Ghid practic calitate – mediu” – lucrare publicată în februarie 2008 în cadrul proiectului
„Strategie şi proiecte comune pentru un mediu de afaceri dinamic la standarde europene”
implementat de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România,
Filiala Arad, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare CBC 2004
INTERREG III A România – Ungaria. Autori Dănoiu Dana Monica, Flavia Isabella Arsoi,
Octavian Dimitrie Vidican
Articol publicat în volumul Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, indexat CNCSIS B+, cod
792 – Seria Ştiinţe Economice 19/2009 – Partea I – Titlu articol: „Desfăşurarea activităţilor
economice în ariile naturale protejate” – Autori Dumescu F., Dănoiu Dana
Articol publicat în volumul Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, indexat CNCSIS B+, cod
792 – Seria Ştiinţe Economice 20/2010 – Partea I – cu titlul „Efectele depozitării necontrolate a
deşeurilor municipale asupra calităţii apelor subterane” – Autori Dănoiu Dana, Dumescu F.
Articol publicat în volumul Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, indexat CNCSIS B+, cod
792 – Seria Ştiinţe Economice 20/2010 – Partea I – cu titlul „Influenţa haldelor de steril uranifer
din zona Rănuşa şi Bârzava asupra factorilor de mediu” – Autori Dumescu F., Dănoiu Dana
Articol publicat în volumul Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, indexat CNCSIS B+, cod
792 – Seria Ştiinţe Economice 21/2011 – Partea I – Titlu articol „Rational water management –
part of ecologic economy and sustainable development. A case study in Arad County, Romania”
– Autori Dumescu F., Dănoiu Dana
Articol publicat în Jounal d’Ethnozootechnie de Roumanie, publication de l’Association
Transilvanian Rare Breeds, Nr. 1/2011, Timişoara. Titlu articol Some problems of environment
protection in modern pig breeding”. Autori Dumescu F., Klein L., Dănoiu Dana
Articol publicat în revista Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, indexată CNCSIS, SCOPUS,
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Dănoiu Dana Monica

EBSCO Academic Search Complete, ProQuest, Index Copernicus Journals Master List,
Directory of Open Access Journals and Genamics Journal Seek international databases – Seria
Ştiinţele Vieţii (Life Sciences Series) – vol. 22, issue 1 jan-mar 2012. Titlu articol „Study of
environment protection questions at modern pig breeding” – Autori Dumescu F., Klein L., Dănoiu
Dana
Articol publicat în revista Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, indexată CNCSIS B+, cod 792 –
Seria Ştiinţe Economice (economics series) – volume 22, issue 1/2012. Titlu articol
„Environmental problems in today economy of Arad county” – Autori, Dumescu F., Klein L.,
Dănoiu Dana
Articol publicat în volumul Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, indexată CNCSIS B+, cod
792 – Seria Ştiinţe Economice, Economics series, - volume 23, issue 3/2013. Titlu articol „Some
economic and ecologic aspects of waste management in a middle sized town”. Autori –
Dumescu F., Klein L.., Dănoiu Dana
Articole prezentate la Conferinţa Internaţională – Practici şi Experienţe în Protecţia Mediului din
cadrul târgului de mediu „ECOMEDIU” 16-18.10.2013, rezumatul acestora fiind publicat în
broşura editată cu această ocazie. Titlul articolelor – „Investiţii în arii naturale protejate. Rolul
autorităţilor locale în gestionarea spaţiilor verzi” – Autori Patko Camelia, Dănoiu Dana Monica,
respectiv „Obligaţiile administraţiei publice locale privind gestionarea deşeurilor” – Autori Şerban
Diana, Dănoiu Dana Monica.
PERSOANE DE CONTACT:
IOAN GHERHEŞ – PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI
CORINA LUPU – DIRECTOR GENERAL - AGENŢIA NAŢIONALÃ PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI
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Dănoiu Dana Monica

