Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex

BEU MIHAELA TEODORA
Str. Pompiliu Teodor, nr. 14, Cluj-Napoca, Romania
Fix: 0364-267193

Mobil:

0749064067

mihaela.beu@mabeco.ro sau signum1@yahoo.com
Romana
25.07.1964
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Februarie 2011-pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Director/Administrator SC Signum GMT SRL/SC Mabeco SRL
Coordonarea activitatii companiei de consultanta in domeniul protectiei mediului, intocmirea de
documentatii pentru reglementarea activitatii agentilor economici pe linie de protectie a mediului,
acordarea de consultanta in domeniul implementarii efective a legislatiei de mediu pentru companii ce
desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei, evaluator de mediu acreditat de Ministerul Mediului
si Padurilor, intocmire documentatii in domeniul gospodaririi apelor (atestat Ministerul Mediului si
Schimbarilor Climatice)
SC Signum GMT SRL/SC Mabeco SRL
Consultanta in domeniul protectiei mediului

Perioada incepand cu iulie 2013
Funcţia sau postul ocupat

Expert protectia mediului Proiectul Reteaua promotorilor pentru sate curate.
Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile/Schema de grant pentru ONG-uri, componenta de
mediu Programul de cooperare elvetioano-roman

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Coordonarea activitatilor de informare a autoritatilor rurale, a cetatenilor si a altor parti interesate, in
legatura cu noile prevederi legislative in domeniul gestiunii deseurilor si a problemelor locale de mediu.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

LADO Cluj
Protectia mediului
noiembrie 2011-iunie 2013
Expert pe termen lung ETL- Multiplicator in cadrul proiectului „COPMED-competente pentru protectia
mediului ID 52242”, activitatea nr. 2 a proiectului
Diseminarea informatiei rezultate in cadrul proiectului, la agentii economici din regiunea de NV.
Identificarea de potentiali beneficiari ai proiectului.
ASU Pitesti
Proiect finantat din fonduri europene POSDRU/81/3.2./S/52242
iunie 2009-februarie 2011
Director general adjunct
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Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Coordonarea activitatii de inspectie si control in domeniul poluarii industriale, managementului riscului si
gestiunii deseurilor la nivelul Garzii Nationale de Mediu, coordonarea activitatii internatioanale a GNM,
coordonarea activitatii de perfectionare profesionala a comisarilor, intocmirea de ghiduri tehnice de
inspectie in domeniul statiilor de epurare, depozitarii si managemntului deseurilor, activitatilor industriale
care intra sub incidenta Directivei privind prevenirea si controlului integrat al poluarii;
Garda Nationala de Mediu, Comisariatul General Bucuresti
Inspectia si controlul in domeniul protectiei mediului, implementarea legislatiei nationale si europene in
domeniul protectiei mediului
mai 2009 - iunie 2009
comisar
Realizarea de inspectii de mediu la obiectivele economice din judetul Cluj
Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Regional Cluj
Inspectia si controlul in domeniul protectiei mediului, implementarea legislatiei nationale si europene in
domeniul protectiei mediului
mai 2005 - mai 2009
Comisar sef regional si comisar sef judetean
Conducerea comisariatului Regional/judetean Cluj
Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Regional Cluj
Inspectia si controlul in domeniul protectiei mediului, implementarea legislatiei nationale si europene in
domeniul protectiei mediului

Perioada

martie 1990 – mai 2005

Funcţia sau postul ocupat

Inspector de specialitate

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Efectuarea de inspectii de mediu la obiective economice din judetul Cluj, implementarea legislatiei
nationale de mediu
Agentia pentru protectia mediului Cluj
Supravegherea si protectia mediului
septembrie 1988 – martie 1990
Inginer chimist
Activitate productiva si analize de calitate in cadrul laboratorului
Fabrica de geamuri Medias
Producerea sticlei si a geamului tras

Educaţie şi formare
Perioada

Februarie 2013

Calificarea / diploma obţinută

Elaborare documentatii pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor in cadrul SC Mabeco
SRL

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Nu e cazul

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Cerificat de atestare nr. 107
Februarie 2012

Calificarea / diploma obţinută

Elaborator de documentatii in domeniul protectiei mediului (RM, RIM, BM, RA)

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Nu e cazul

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Cerificat de inregistrare, pozitia 487
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Perioada

Mai 2012

Calificarea / diploma obţinută

Responsabil de mediu

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Specializare in domeniul gestiunii deseurilor, organizarea compartimentului de mediu

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

RSC Consulting, CNFPA
Diploma emisa de MMFPS/MECI/CNFPA-cursuri de formare profesionala
ianuarie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Formator

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Pedagogie, psihologie, formare/
Competente de formare a personalului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

RSC Consulting/USAID
Diploma emisa MMFPS/MECI/USAID-cursuri de formare profesionala
noiembrie 2009

Calificarea / diploma obţinută

Manager de proiect

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Fonduri europene, scrierea de proiecte, managementul proiectelor finantate din fonduri europene

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

RSC Consulting
Diploma emisa de MMFPS/MECI/CNFPA-cursuri de formare profesionala
decembrie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Auditor, evaluator intern de mediu

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Sisteme de management de mediu/auditare interna a sistemelor de managemnt de mediu

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

CRFCAPL
Diploma emisa de MMFPS/MECI
Octombrie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Expert in implementarea legislatiei europene de mediu

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Evaluare institutionala, implementarea legislatiei in domeniul poluarii industriale, inspectiei de mediu,
managementului deseurilor, Natura 2000

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Ministerul Mediului si dezvoltarii Durabile si ministerul Federal al Mediului din Germania
Diploma emisa de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile -Romania/Ministerul Federal al Mediului,
Conservarii Naturii si Sigurantei Nucleare -Germania
septembrie 2006 - iulie 2007

Calificarea / diploma obţinută

master

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Administratie publica si relatii de munca in legislatia nationala si europeana

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Bogdan Voda, Facultatea de drept

Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

Diploma master emisa de Ministerul Invatamantului

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Septembrie 1992 - iulie 1993
Studii post universitare
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Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Sistemul informational de mediu (instrumente IT in domeniul protectiei mediului, monitorizarea,
supravegherea si controlul factorilor de mediu)
Politehnica Bucuresti, Facultatea de Hidrotehnica
Diploma de studii post universitare
Septembrie 1983 - iulie 1988

Calificarea / diploma obţinută

Inginer chimist

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Chimie anorganica, inginerie chimica anorganica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de tehnologie chimica anorganica
Diploma de licenta

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)

romana
engleza, rusa

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs orale

Exprimare scrisă

Engleza

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1 Utilizator experimentat

Rusa

B2

Utilizator-baza

B2

Utilizator-baza

B2

Utilizator-baza

B2

Utilizator-baza

B2

Utilizator-baza

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Adaptabilitate, deprindere de a lucra in echipa, experienta in formare/predare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-Experienta in conducere si management obtinuta in principal ca urmare a functiilor ocupate in cadrul Garzii
Nationale de Mediu.
-Experienta in organizarea si coordonarea activitatilor de echipa, obtinuta ca urmare a implicarii in proiecte
natioanle si europene in cadrul retelelor profesionale internationale (IMPEL, ECENA, BERCEN, REPIN etc)
-Experienta in organizarea si coordonarea proiectelor finantate din fonduri europene/nationale, ca urmare a
pozitiilor detinute in timpul derularii acestor proiecte din fonduri nationale/europene (Conducator de institutie
pe perioada derularii proiectului Phare “Twinning Light project RO07/IB/EN/01-TL - Support to National
Environmental Guard administration to ensure appropriate enforcement of the environmental legislation at
EU border” in 2009, manager de proiect in organizarea Conferintei privind implementarea legislatiei de
mediu nationale si europene de mediu, manager de proiect in proiectul IRI Romania (Impel Review
Initiative/Evaluarea institutiilor de inspectie in domeniul mediului), Proiectul “Rolul dialogului social în
promovarea incluziunii sociale active” (FSE-POSDRU 2007-2013)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Elaborator de evaluari de impact, studii de impact, bilanturi de mediu, rapoarte de amplasament si
de securitate – acreditat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Elaborator de documentatii pentru avize si autorizatii de gospodarire a apelor –atestat de Ministerul
Mediului si Schimbarilor Climatice
Abilitati in folosirea echipamentului de recoltare si analiza a factorilor de mediu in teren

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Cunoasterea programelor Word, Excel, Power Point, Acces, Outlook Express (European Computer
Driving License- diploma in 2006)
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Alte competenţe şi aptitudini

-Experienta in formare profesionala, diploma de formator acreditat
-Formator in cadrul programului de formare profesionala organizat de RSC Consulting de responsabil cu
protectia mediului
-Experienta de predare in: tehnologii de prevenire a poluarii, legislatie nationala si europeana de mediu,
tehnologii curate (in cadrul Universitatii Babes Bolyai Cluj-Napoca, Universitatii Tehnice Cluj-Napoca,
Ecomanagement - studii post universitare), colaborator in calitate de formator de responsabil de mediu, in
cadrul companiei de formare profesionala RSC Consulting
-Manager de proiect pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene – diploma emisa de
MMFPS din 2009
-Co-autor al unui DVD interactiv referitor la legislatia europeana de mediu, elaborat in colaborare cu REC
si reteaua ECENA, cu asistenta financiara a Comisiei Europene (contract: CA 2007/131-659)
-Doctorand al Univeristatii Tehnice din Cluj-Napoca, in domeniul ingineriei si managementului
categoria B

Permis(e) de conducere
Anexe
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