CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
NUME:

MATEESCU DRAGOŞ

ADRESA:
NAŢIONALITATEA: Română
DATA NAŞTERII:
TELEFON:
E-mail
dragos.mateescu@pmb.ro
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
- 02.11.2015- Prezent Şef Serviciu Intern de Prevenire şi
Protecţie în Primăria Municipiului Bucureşti
- 01.12.2011-02.10.2015 Prim adjunct al Inspectorului Şef al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic,, al Judeţului Caraş-Severin
- 05.01.2011-01.12.2011 Ofiţer specialist principal I la
Serviciul analiză,evaluare şi coordonare intervenţii/Centrul Operaţional NaţionalI.G.S.U.
- 02.12.2010- 04.01.2011- pus la dispoziţie ca urmare a
restructurării I.G.S.U.
- 15.08.2010- 02.12.2010 - împuternicit Adjunct al Şefului
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Vlaşca,, al Judeţului Giurgiu
- 15.07.2009- 15.08.2010 - ofiţer specialist principal I la
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă/Centrul Operaţional Naţional în
cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
- 01.03.2006-15.07.2009 - ofiţer specialist principal I în
cadrul Serviciului 1din cadrul Unităţii de Politici Publice (
Direcţie în Aparatul Central al M.A.I.) unde am răspuns de
I.G.S.U. în domeniul politicilor publice. Am îndeplinit şi
funcţia de specialist pe probleme de protecţie civilă în
situaţii de urgenţă în
cadrul Direcţiei.
Am
întocmit,coordonat şi gestionat documentele operative pe
această linie.
- 01.03.2006-15.12.2004- Şeful Biroului prevenire incendii şi
protecţie civilă sector 4 în cadru Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti după
unificarea Comandamentului Protecţiei Civile cu Corpul
Pompierilor Militari şi crearea unei noi structuriInspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Pe lângă
activităţiile specifice protecţiei civile şi cele de prevenire ale

-

-

-

-

-

-

-

pompierilor militari am participat la acţiuni operative în
situaţii de urgenţă.
01.07.2001-15.12.2004- Şeful Inspectoratului de Protecţie
Civilă a Sectorului 4. Am condus activitatea pe linie de
protecţie civilă în sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în
cooperare şi în colaborare cu organele de conducere ale
administraţiei publice locale ale sectorului 4 şi ale
Prefecturii Municipiului Bucureşti.
01.07.2001-01.09.1999 – Ofiţer 1 şi Şef al Punctului de
Comandă Principal al Comandamentului Protecţie Civilă
unde am coordonat activitatea operativă de
centralizare,analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor
despre situaţiile de protecţie civilă din întreaga ţară.
31.08.1999-01.11.1998-Şeful biroului
organizare,înzestrare,dotare şi pregătire formaţiuni de
protecţie civilă în cadrul Secţiei organizare –mobilizare din
cadrul Comandamentului Protecţiei Civile.Am fost autorul
Ordonanţei de Urgenţă privind înfiinţarea formaţiunilor de
protecţie civilă pentru intervenţie în situaţii de dezastre
aprobată ca O.U. nr.14/13.03.2000 în perioada în care
protecţia civilă era încă la Ministerul Apărării.
30.10.1998-20.11.1997 – Ofiţer 1 şi Şef al P.C.P. al
Comandamentul Protecţiei Civile.Răspundeam de situaţia
operativă la nivelul întregii ţări, coordonam reţelele de
înstiinţare-alarmare şi comandă raport ale
Comandamentului Protecţiei Civile organizând periodic
antrenamente de înştiinţare –alarmare pe grupe de judeţe.
19.11.1997-15.04.1995 –Şeful Catedrei de tactică şi stat
major la Scoala de Aplicaţii pentru Protecţia Civilă.Am
pregătit din punct de vedere al protecţiei civile ofiţerii de
diferite arme ce erau nou încadraţi în unităti şi structuri ale
Comandamentului Protecţiei Civile precum şi personalul
civil de la agenţii economici sau administraţia publică locală
care aveau funcţii de inspector de protecţie civilă şi aveau
atribuţii pe această linie.
14.04.1995-15.07.1993 – Lector-Şef la Catedra de tactică şi
stat major la Scoala de Aplicaţii pentru Protecţia Civilă.Am
participat efectiv la pregătirea tuturor categoriilor de
personal ce executau cursuri de pregătire în domeniul
protectiei civile.Am reprezentat unitatea la Statul Major
General în perioada când Centrele de perfecţionare ale
armelor s-au transformat în Scoli de Aplicaţii.
15.07.1993- 08.09.1991- Ofiţer student la Academia de
Înalte Studii Militare actualmente Universitatea Naţionlă de
Apărare “Carol I “ la Facultatea arme ,specialitatea apărare
civilă (protecţie civilă).

- 08.09.1991-01.06.1990- Şef tură şi ofiţer cu centralizarea
datelor şi informaţiilor în Punctul de Comandă Principal al
Comandamentului Protecţiei Civile. Prelucram toate datele
pe linie de protecţie civilă primite din ţară de la Statele
Majore de Apărare Civilă(Inspectoratele de Protecţie Civilă)
- 01.06.1990-01.11.1985- Şef Centru Emisie la Centrul de
Transmisiuni al Comandamentului Apărării Civile. Am
coordonat şi condus toate reţelele radio şi radio-releu ale
Comandamentului Apărării Civile.
- 01.11.1985-23.08.1982- Comandant pluton transmisiuni la
Batalionul de Apărare Civilă în cadrul Centrului de
Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor din Apărarea Civilă.Am
instruit militari transmisionişti atât pentru Centrul de
Pregătire
cât şi pentru Centrul de Transmisiuni al
Comandamentului Apărării Civile actualul Centru de
Comunicaţii şi Informatică al Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
- 05.10-05.12.2015 – Curs postuniversitar de formare şi
dezvoltare continuă,, Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în
muncă(240ore) la Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine –media 9.00
- 04-08.11.2015- Curs formator cod COR 242401
- 10.08-31.08.2015 – Curs perfecţionare specialist în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă(80 ore) cod COR 226302
- 01.10.2006– 08.07.2010- Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică ,specializarea drept în cadrul Universităţii “ Spiru
Haret”( a doua facultate) Examenul de licenţă cu nota 9,20.
- 24-28.11.2008 – Curs de perfecţionare în managementul
situaţiilor de urgenţă –Institutul Naţional de Administraţie.(I.N.A.)
- 19-23.06.2006 – Curs de politici publice.-I.N.A.
- 01.10 1997-30.01.1998 –Colegiu de comandă şi stat majorCurs postuniversitar de perfecţionare în conducerea asigurării psihologice a
acţiunilor militare-media de absolvire-9,43.
- 05.01-28.03.1997 Curs de perfecţionare managerială
destinat personalului de conducere din învăţământul militar la Centrul de
Cercetări Psihopedagogice a Personalului din Învăţământul militar.-media-9,84
- 02.10.-20.10.1995 – Curs de utilizatori avansaţi de
microcalculatoare desfăşurat la Academia de Înalte Studii Militare. Media 9,50
- 10.09.1991-30.07.1993 Academia de Înalte Studii MilitareFacultatea arme-specialitatea apărare civilă (protecţie civilă)-Diploma de licenţă cu
nota 10
- 03.05 -01.10.1985 - Curs de comandanţi de companie la
Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Transmisiuni.-media 9,03

- 23.08.1982-01.09.1979 – Şcoala Militară de Ofiţeri
Activi de Transmisiuni –Sibiu – media de absolvire -8,37
- 15.06.1979- 15.09.1975 - Liceul Militar “ Dimitrie
Cantemir” Breaza judetul Prahova.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PROFESIONALE
- rezistenţă la stress, efort fizic şi psihic
- comunicativitate
- adaptabilitate
- tenacitate
- bun organizator a activităţilor
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE:
- fire sociabilă, respectuos
- corectitudine, cinstite, disciplină – aptitudini dobândite şi formate în
perioada lucrată în domeniul militar şi dezvoltate ulterior
- dau dovadă de colegialitate şi înţelegere indiferent de situaţie
- manifest respect faţă de şefii ierarhici
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE
- aptitudinea de a conduce (managementul) s-a dezvoltat în timp datorită funcţiilor
avute şi capacităţii mele organizatorice
- din anul 1982 şi până în luna Martie 2006 când m-am mutat la Unitatea de Politici
Publice în cadrul Aparatului Central al M.A.I.care la vremea respectivă era în
subordinea Unităţii Centrale de Reformă a Administaţiei Publice, ulterior în anul
2007 devenind Direcţie independentă in subordinea ministrului administraţiei şi
internelor, am avut numai funcţii de conducere din care in structuri ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor - 4 ani şi 8 luni ca Şef al Inspectoratului de protecţie
civilă al Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, ulterior transformat în Birou prevenire
incendii şi protecţie civilă actualul Serviciu prevenire situaţii de urgenţă sector 4 şi 3
luni ½ ca Împuternicit Adjunct al Inspectorului Şef al Inspectoratului pentru situaţii
de urgenţă ,,Vlaşca,, al judeţului Giurgiu.
APTITUDINI TEHNICE:
- Stiu să utilizez bine tehnica de calcul, aptitudine dobândită în urma
efectuării cursurilor de informatică şi utilizării acesteia în diferite situaţii şi aplicaţii
internaţionale.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE – Limba engleză
Vorbire
Ascultare
Citire
Participare la Discurs oral
conversaţie
B2 Utilizator
A2 Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator
independent
elementar
elementar
elementar

Scriere
Exprimare
scrisă
B2 Utilizator
independent

PERMIS DE CONDUCERE: B
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
- Am elaborat acte normative,regulamente militare şi instrucţiuni pe linie de
protectie civilă precum şi articole la Revista protecţiei civile
- Am fost primul Şef de Inspectorat de Protecţie Civilă care am schimbat
sistemul de înstiinţare –alarmale al populatiei de la cel clasic cu sirene electrice la cel
cu sirene electronice acţionate prin radio de la centrala de alarmare instalată în sediul
Primăriei Sectorului 4 cu posibilitatea de a se transmite şi mesaje verbale către
populaţie.
- Am organizat şi condus aplicaţii de protecţie civilă la nivel naţional şi am
participat la aplicaţii internaţionale pe linia protecţiei civile, de asemenea am
participat la activităţi de intervenţie în ţară în situaţii de urgenţă (Bihor aprilie 2004,
Braşov octombrie 2005, Bacău 2005, Bucureşti 2001- 2006 etc.)
Data:

Semnătura,

