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Naţionalitate

română

Data naşterii

11 februarie 1974

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada

2012 - prezent
Prim adjunct al inspectorului şef - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al
judeţului Maramureş
- coordonez activitatea Centrului operaţional, a subunităţilor de intervenţie şi asigur monitorizarea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă în judeţul Maramureş;
- coordonez, prin Centrul operaţional, toate instituţiile participante la managementul situaţiilor de
urgenţă;
- organizez şi coordonez activităţile de pregătire continuă a personalului;
- coordonez si 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 și coordonez activitățile specifice inspecției de prevenire ;
- planific, organizez, coordonez, îndrum şi evaluez sistemul de control intern managerial;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Gheorghe Pop de Băseşti ” al Judeţului Maramureş, str.
Vasile Lucaciu nr. 87, Baia Mare, Jud. Maramureş, România.
Asigurarea managementului la nivel județean, în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de
urgență.
Conducerea, planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de răspuns oportun şi calificat prin
proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de risc potenţial generatoare de situaţii de urgenţă.
2011 – 2012
Împuternicit inspector şef - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului
Constanţa
2008 – 2011

Funcţia sau postul ocupat Prim adjunct al inspectorului şef - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2001 – 2008
Comandant de Detaşament la Detaşamentul de Pompieri Baia Mare
1998 – 2001
Locţiitor Comandant de Detaşament la Detaşamentul de Pompieri Baia Mare
1997 – 1998
Locţiitor Comandant de Staţie la Staţia de Pompieri Vişeu de Sus

Educaţie şi formare
Perioada

2017
- Studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, domeniul de studii Științe Militare,
Informații și Ordine Publică - Colegiul Național de Informații, Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazu”;
- Curs eHEST – ”Hostile Enviroment Security Training” – European External Action Service;
- Curs „Planificarea asigurării continuității la dezastre” Agenția Federală pentru Managementul
Dezastrelor din Statele Unite ale Americii (Federal Emergency Management Agency - FEMA)
Specializarea Managementul Dezastrelor;

Perioada

2016
Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzatoare categoriei
Înalților Funcționari Publici – Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Perioada

2015
Curs de pregatire teoretica si practică în domeniul acordării primuilui ajutor de bază și a
descarcerarii – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Avram Iancu” al județului Cluj;

Perioada

2013
- Studii postuniversitare de specializare- Managementul afacerilor interne - Colegiul Național de
Afaceri Interne, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti;
- Studii postuniversitare de specializare- CSDP-Orientation Course- European Security and
Defence College Bruxelles - Cunoaşterea mecanismului european de protecţie civilă, Cunoaşterea
instituţiilor europene;

Perioada

2004 – 2013
Stagiul de pregătire doctorat la Universitatea de Nord Baia Mare – Facultatea de Inginerie – Tema
Tezei de Doctorat: „ Aspecte tribologice la instalaţiile de stingere a incendiilor”;

Perioada

2006
Curs de perfecţionare în domeniul Managementului Situaţiilor de Urgenţă – Centrul
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, Ciolpani;

Perioada

2003 – 2004
Curs de limba germană – Centru de Studii Postuniversitare şi Postacademice
„Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti ;

Perioada

2000 – 2001
Curs Postuniversitar – „Metode moderne de Management financiar–bancar”
Universitatea „Babes Bolyai” Cluj Napoca;

Perioada

1997
Curs Comandanţi de Subunităţi la Centru de Studii şi Experimentări al CPM Bucureşti;

Perioada

1992 – 1997
Inginerie, Ofiţer de pompieri - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de
Ingineri Pompieri;

Perioada

1988 – 1992
Liceul de Poştă şi Telecomunicaţii din Baia Mare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbai străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B1

B1

B2

B2

B1

Germană

B1

B1

B2

B2

B1

Competenţe şi abilităţi sociale

- capacitate de planificare, de conducere, de organizare, de coordonare şi control;
- discernământ, echilibru în judecarea situațiilor limită;
- spirit de observaţie;
- intuiţie;
- curajul răspunderii;
- tact;
- abilitatea de a lucra sub presiunea timpului şi a stresului;
- motivarea celorlalţi;
- o bună capacitate de comunicare dobândită datorită desfășurării multor activități profesionale în
echipă;
- gândire analitică şi conceptuală;

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

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.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

- electronist poştă şi telecomunicaţii;
- Proiectare instalaţii pentru construcţii;
Microsoft – word, excel, powerpoint, 3d home arhitect

Instructor Arte Marţiale ( Jiu-jitsu, Kick-Boxing )
1995- Campion al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Categoriile B, C

