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EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ

2009-prezent Prim adjunct al inspectorului şef I 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara Str. 
George Coşbuc, nr. 26, loc. Deva, jud. Hunedoara 

▪ planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de prevenire şi
răspuns în situaţii de urgenţă;
▪ coordonez activitatea Centrului operaţional şi Inspecţiei de Prevenire, a subunităţilor de 

intervenţie şi asigur monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în judeţul 
Hunedoara; 
▪ coordonez, prin Centrul operaţional, toate instituţiile participante la managementul 

situaţiilor de urgenţă;
▪ organizez şi coordonez activităţile de pregătire continuă a personalului;  
▪ controlez elaborarea documentelor privind alarmarea unităţii, creşterea capacităţii 

operaţionale, organizarea serviciului operativ, interior şi de pază; 
▪ coordonez, îndrum şi controlez activitatea pe linia protecţiei informaţiilor clasificate în 

cadrul inspectoratului; 
▪ planific, organizez, coordonez, îndrum şi evaluez sistemul de control intern al 

inspectoratului, în conformitate cu Programul de dezvoltare a sistemului de control intern.

2004-2009 Comandant detaşament – Detaşamentul de Pompieri Orăştie
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Iancu de Hunedoara” al judeţului HunedoaraStr. 
George Coşbuc, nr. 26,loc. Deva, jud. Hunedoara 

▪ planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de răspuns în 
situaţii de urgenţă;
▪ organizez şi coordonez activităţile de pregătire continuă a personalului;  
▪ elaborarea documentelor privind alarmarea unităţii, creşterea capacităţii operaţionale, 

organizarea serviciului operativ, interior şi de pază;

2003-2004 Loctiitor comandant detaşament – Detaşamentul de Pompieri Orăştie
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Iancu de Hunedoara” al judeţului HunedoaraStr. 
George Coşbuc, nr. 26,loc. Deva, jud. Hunedoara 

▪ organizarea, desfăşurarea şi conducerea procesului de pregătire a militarilor în termen;
▪ elaborarea documentelor privind alarmarea unităţii, creşterea capacităţii operaţionale, 

organizarea serviciului operativ, interior şi de pază;

1996-2003 Şef gardă intevenţie-stingere – Detaşamentul de Pompieri Orăştie
Grupul de Pompieri ”Iancu de Hunedoara” al judeţului HunedoaraStr. George Coşbuc, nr. 
26,loc. Deva, jud. Hunedoara 

▪Conducerea acţiunilor de intervenţie, activităţi de pregătire a gărzii de intervenţie;



    

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 

 

 

 
COMPETENΤE 
PERSONALE  

 

 
 
Martie 2018 – iulie 1018                 
                                                          

 
Februarie 2017-martie 2017  

Curs de dezvoltare profesională 
 
Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 
Colegiul Naţional de Afaceri Interne 
Curs Postuniversitar – Managementul Strategic al Afacerilor Interne 
 

 

FEMA – EMERGENCY MANAGEMENT INSTITUTE  

▪ Introduction to Incident Command System; 
▪ Continuity of Operations; 
▪ Critical Infrastructure Security and Resilience: Achieving results through Partnership and 

Collaboration.  

Octombrie 2006 
 

 
 

Curs de crieră  
MAI – Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul  Situaţiilor de 
Urgenţă 

▪ Managementul Situaţiilor de Urgenţă. 

2003-2005  Studii postuniversitare  
Universitatea Thenică Cluj-Napoca  

▪ Informatică aplicată şi programare.  
 

1998-2003  
Studii universitare  
Universitatea Politehnică din Timişoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara  
▪ Ştiinţa materialelor.  

Limba maternă Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Specificaţi limba străină ENGLEZĂ ENGLEZĂ ENGLEZĂ ENGLEZĂ ENGLEZĂ 
 B1  B1  A2 A2 B1 

Competenţe de comunicare  ▪ Munca în echipă, dobândită ca urmare a experienţei şi a sarcinilor de echipă; capacitate de 
adaptare sporită. 
▪ Capacitate de comunicare dezvoltată şi de mobilizare a efectivelor din subordine pentru 

realizarea sarcinilor şi îndeplinirea misiunilor, cultivată de-a lungul carierei profesionale 
care a impus permanent munca cu oamenii; 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ capacitate organizatorică, decizională de coordonare, control şi planificare a muncii, 
flexibilitate şi rapiditate în întocmirea lucrărilor, iniţiativă şi preocupare în îmbunătăţirea 
muncii, posed ample cunoştinţe de specialitate necesare în îndeplinirea atribuţiilor şi 
misiunilor, deprinderi practice de comandă, spirit de răspundere, prestanţă, autoritate, 
rezistenţă mărită la stres şi efort fizic. 
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Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

▪ capacitate de planificare, de conducere, de organizare, de coordonare şi control; 
discernământ; spirit de observaţie; intuiţie; curajul răspunderii; tact; capacitate de a lucra 
sub presiunea timpului şi a stresului; motivarea celorlalţi; capacitate de comunicare; 
gândire analitică şi conceptuală;  

Competenţe informatice  ▪ Abilităţi de utilizare a calculatorului ( Microsoft – word, excel, powerpoint)  
Permis de conducere  ▪ Categoriile A; B; C; C,E. 


