CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII
PERSONALE
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului

CIORNEA FLORIN
Str. Macului, nr. 8/6, Baia Mare, Maramureş, România
Mobil: 0727352482
florinc3@yahoo.com
română
18.08.1976

31.12.2016 - prezent
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al
Judeţului Maramureş, Str. Vasile Lucaciu, nr.87, Baia Mare, Maramureş

Tipul activităţii sau sectorul Comandă
de activitate
Funcţia sau postul ocupat (î) Adjunct al inspectorului șef
Principalele activităţi şi
- coordonarea activităților în domeniile comunicații și tehnologia
responsabilităţi
informației, logistică, achiziții publice cu scopul îndeplinirii misiunilor
ce revin inspectoratului judeţean şi subunităţilor din subordine;
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.12.2009 – 30.12.2016
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al
Judeţului Maramureş, Str. Vasile Lucaciu, nr.87, Baia Mare, Maramureş
Serviciul logistic
Şef serviciu logistic
- asigurarea logistică a misiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- asigurarea şi dotarea cu mijloace materiale şi echipamente necesare
desfăşurării misiunilor;
- asigurarea managementului logistic la nivelul instituției.
- organizare și coordonarea activității de achiziții publice de bunuri,
servicii și lucrări;
- organizare și coordonarea activității de identificare, derularea,
implementare, și monitorizare proiectelor derulate prin fonduri europene;
- elaborarea programelor logistice şi fundamentarea bugetului de
cheltuieli;
- fundamentarea obiectivelor de investiţii noi şi urmărirea realizării
obiectivelor de investiţii aprobate şi finanţate.

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

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

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

15.07.2007 – 30.11.2009
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al
Judeţului Maramureş, Str. Vasile Lucaciu, nr.87, Baia Mare, Maramureş
Serviciul logistic
ofiţer specialist I (şef compartiment achiziţii publice)
- organizarea si coordonarea activităţii de achiţie a bunurilor materiale, servicii
şi lucrări necesare desfăşurării activităţii Inspectoratului;
- organizarea procedurilor de achiziţii publice;
- elaborarea proiectelor contractelor de furnizare, servicii şi lucrări;
- negocierea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări;
- organizarea şi coordonarea activităţii de întocmire a documentelor legale
pentru, angajarea, propunere, ordonanţarea şi lichidarea cheltuielilor;
- monitorizarea derulării contactelor de achiziţie publică;
- urmarirea încadrării în buget a cheltuielilor.
01.02.2005 – 14.07.2007
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al
Judeţului Maramureş, Str. Vasile Lucaciu, nr.87, Baia Mare, Maramureş
Serviciul logistic
ofiţer specialist I
- organizarea, coordonarea, executarea şi verificarea activităţii de hrănire şi
echipare a efectivelor de militari in termen şi cadre;
- organizarea, coordonarea şi executarea activităţii de achiziţii publice de
bunuri, servicii şi lucrări;
- organizarea, coordonarea, executarea şi verificarea activităţii de asigurare cu
materiale de resortul armament, geniu, chimic.
15.12.2004 - 01.02.2005
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al
Judeţului Maramureş, Str. Vasile Lucaciu, nr.87, Baia Mare, Maramureş
Inspecţia de prevenire
ofiţer specialist I
- organizarea, coordonarea, executarea activităţii de adăpostire a populaţiei şi
acordare a avizelor de protecţie civilă.
02.09.1997 – 31.11.2004
Inspectoratul de Protecţie Civilă Maramureş, Str.Avram Iancu nr.2, Baia
Mare, Maramureş
pregătirea efectivelor
subofiţer operativ
- organizarea, coordonarea şi executarea activităţii de pregătire militară a
efectivelor de militari în termen;
- administrarea şi deservirea cazărmii;
- participarea la activităţi de monitorizare, evaluare, intervenţie în caz de
dezastre.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat /aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul în clasificarea a
formei de învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat /aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul în clasificarea a
formei de învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat /aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul în clasificarea a
formei de învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat /aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul în clasificarea a
formei de învăţământ

Octombrie 2005 – Februarie 2007
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor
Masterat
Studii postuniversitare
28.01.2005 – 04.05.2005
Centrul de Limbi Moderne „ECHO”

Limbi străine – Curs de comunicare în limba engleză
Certificat de absolvire
Studii de specializare
1999 – 2003
Universitatea de Nord Baia Mare
Facultatea de Ştiinţe Economice

Managementul firmei
Diplomă de licenţă - economist
Studii universitare
1995 – 1997
Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Profilul subofiţeri

Logistică - intendenţă
Certificat de absolvire
Studii postliceale

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat /aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul în clasificarea a
formei de învăţământ

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PROFESIONALE
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

1991 – 1995
Liceul teoretic „A T Laurian” Botoşani

Matematică – fizică
Diplomă de bacalaureat
Studii medii

Română

Abilitate de a citi

Abilitate de a scrie

Abilitate de a
vorbi
bine
satisfăcător

Bine
bine
Engleză
satisfăcător
satisfăcător
Franceză
Aptitudini şi competenţe Nu este cazul
artistice
Aptitudini şi competenţe Bun ascultător, comunicare interpersonala buna, atent, punctual
sociale
Aptitudini şi competenţe - organizare, responsabilitate, rigurozitate, perseverenţă şi sinteză;
organizatorice - gestionarea bugetelor atât pentru cheltuieli materiale cât şi pentru
investiţii, ca administrator de credite;
-planificarea,coordonarea, administrarea, controlul si evaluarea unui colectiv
de aproximativ 30 de oameni;
-organizarea procedurilor de achizitii publice;
-inițierea și derularea obiectivelor de investitii;
- responsabil tehnic în cadrul proiectelor europene.
Permis(e) de conducere Categoria B
Informaţii suplimentare
CURSURI DE FORMARE
PROFESIONALA
Perioada 13 – 24.05.2013
Denumirea cursului: Administratrea Patrimoniului Imobiliar
Numele instituţiei: Centrul de formare și perfecționare a polițiștilor Nicolae Golescu Slatina
Perioada 03.06.2013-25.06.2013
Denumirea cursului: Expert achiziții publice, cod COR 214946
Numele instituţiei: SC JOB TRAINER MOTOC SRL

Perioada
Denumirea cursului:
Numele instituţiei:
Perioada
Denumirea cursului:
Numele instituţiei:
Perioada

22 – 24.10.2014
Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
SC HARRISON CONSULTING MANAGEMENT SRL
16-20.02.2015
Curs perfecționare achiziții publice
Agenția Națională a Funcționarilor Publici

20-24.04.2015
Denumirea cursului: Expert implementare fonduri structurale și de coeziune
Numele instituţiei: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

