EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume

MATEESCU MONICA DANIELA

Adresă

CRAIOVA, str. General Magheru, nr.89, Craiova

Telefon

0351423480, 0747044770

Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

0251419035
director.executiv@apmdj.anpm.ro
română
28.04.1965

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

03.05.2005- prezent
AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CRAIOVA, Str. Petru Rareş, Nr. 1
PROTECŢIA MEDIULUI
Director executiv
- organizarea, coordonarea, îndrumarea, controlul şi răspunderea pentru întreaga activitate a ARPM
Craiova, cu respectarea procedurilor legale utilizate în realizarea acesteia, conform ROF;
- coordonarea procesului de colaborare cu agenţiile pentru protecţia mediului din cadrul regiunii de
dezvoltare 4SV Oltenia

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

15.02.1991- prezent
Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie
Învăţământ universitar

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

03.10.1988 – 15.02.1991
Combinatul Chimic Craiova
Laboratorul de analize fizico-chimice, Secţia Acetaldehidă

Conferenţiar universitar doctor inginer
Activitate didactică: curs şi laborator, la disciplinele: Biotehnologii moderne, Tehnologii de
prelucrare şi valorificare a deşeurilor, Combustibili şi lubrifianţi auto, Ecotoxicologie.

Inginer stagiar
Analize fizico-chimice pentru secţia de acetaldehidă

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

(ÎNCEPÂND CU CEA MAI RECENTĂ)
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Noiembrie 2005 –Iunie 2009
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova şi Ministerul Federal German pentru Mediu,
Conservarea Naturii şi Securitate Nucleară
Protecţia Mediului – Proiectul UE de Twinnig RO2004/IB/EN-04 „Implementarea şi aplicarea
Acquis-ul de Mediu” cu accent pe IPPC
Expert pentru „Implementarea şi aplicarea Acquis-ul de Mediu”
Specializare
03.04.2006 – 20.04.2007
Institutul Naţional de Administraţie

Administraţie publică
Formare specializată în administraţia publică pentru funcţionari publici de conducere
Curs postuniversitar cu durata de un an
05.08.2007 – 11.08.2007
Institutul Naţional de Administraţie

Managementul resurselor umane în funcţia publică
certificat
Curs perfecţionare
23 – 25 .04.2007
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Perfecţionare în comunicare
certificat
Curs perfecţionare
07 – 09.11.2006
International Training, Coaching and Consulting „ Linking Science to Business”, EUROBIOBIZ,
European Commision Research Directorate and Eurobiobiz
Biotehnologiile viitorului
certificat
Curs perfecţionare
07.08 - 13.08.2006
Transparency International Romania

Abilităţi manageriale şi leadership în administraţia publică

• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională

certificat
Curs perfecţionare
22 – 26.08.2005
Institutul Naţional de Administraţie

Funcţionarul public şi prerogativele de putere publică în contextul Uniunii Europene
certificat
Program de perfecţionare
Martie 1992
Faculty of Chemical Engineering, Swansea, Marea Britanie, Bursa TEMPUS

Aliaje binare de argint cadmiu
specializare
Pregătire doctorat
Mai 1995
Faculty of Chemical Engineering, Swansea, Marea Britanie, Bursa TEMPUS

Aliaje binare de argint cadmiu
specializare
Pregătire doctorat
Iunie 2000
University of Birmingham, Marea Britanie, Bursa SOCRATES/ERASMUS

Aliaje binare de argint cadmiu
atestat
Specializare
Iunie 2001
University of Birmingham, Marea Britanie, Bursa SOCRATES/ERASMUS

Aliaje binare de argint cadmiu
atestat
Specializare
Mai 2002
Universitatea din Torino, Italia, Bursa SOCRATES/ERASMUS

• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

Limba maternă

Coroziune şi protecţie anticorozivă
atestat
specializare
Feb.1992-Iul.1997
Universitatea Tehnică ‘Gh. Asachi’’ Iaşi

Chimie
Doctor în chimie
Titlul Ştiinţific
01.10.1983 – 15.06.1988
Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Tehnologie Chimică

Tehnologie Chimică
Inginer chimist
Specializare Tehnologie Chimică Organică

română

Limbi străine cunoscute )
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Limba Engleză
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Limba Franceză
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Capacitate de identificare, analiză, sinteză, planificare şi decizie însoţite de aptitudini de
comunicare scrisă şi orala la un nivel înalt.
Capacitate de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora.
Capacitate de dezvoltare strategică pe termen scurt şi termen lung.
Operare PC

TEHNICE
PERMIS DE CONDUCERE

Data completării
Martie 2016

Categoria B

Lucrări elaborate şi/sau publicate :
- 45 lucrări ştiinţifice;
- publicate în reviste de specialitate, recunoscute ISO şi CNCSIS, în ţară: 34; în străinătate: 11;
- comunicate la conferinţe naţionale: 21 şi internationale: 15.
- 3 cărţi recunoscute, publicate cu ISBN în Editura Universitaria şi 2 manuale universitare:
- Tehnologie chimică, Caiet de lucrări practice, Reprografia Universităţii Craiova, 1993
- Merceologia produselor industriale, Curs şi lucrări practice, Reprografia Universităţii Craiova, 1995
- Combustibili, lubrifianţi şi materiale speciale pentru autovehicule rutiere, Editura Universitaria, 2001
- Antibiotice beta lactamice, Editura Universitaria, 2004
- Combustibilii auto şi poluarea mediului. Prezent şi viitor, Editura Universitaria, 2005
Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea de chimie din România

