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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01 aprilie 2014 - prezent

Inspector șef I
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, str. Înfrățirii, nr. 13, 300126,
Timișoara
▪ Monitorizare şi evaluare situaţii de urgenţă, coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor de
amploare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevenire situaţii de urgenţă, pregătirea continuă
a personalului, asigurarea îndeplinirii sarcinilor stabilite prin programe și planuri de activitate.
Tipul sau sectorul de activitate Comandă

01 .10.2009 – 31.03.2014

Prim adjunct al inspectorului șef
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş
▪ Monitorizare şi evaluare situaţii de urgenţă, coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevenire situaţii de urgenţă, pregătirea continuă a personalului,
organizare şi planificare misiuni şi resurse, asigurare de comunicaţii şi tehnologia informaţiei
Tipul sau sectorul de activitate Comandă

15.12.2004– 30.09.2009

Comandant detașament
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Detașamentul 1 de Pompieri
Timișoara
▪ Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătiriii personalului. Executarea, cu forțele
și mijloacele din dotare, a intervențiilor pentru stingerea incendiilor și pentru limitarea și înlaturarea
urmărilor dezastrelor, coordonearea actiunile tuturor forțelor participante la asemenea misiuni.
Tipul sau sectorul de activitate Comandă

15.05.2004 – 15.12.2004

Locțiitor comandant detașament
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Detașamentul 1 de Pompieri
Timișoara
▪ Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătiriii personalului. Executarea, cu forțele
și mijloacele din dotare, a intervențiilor pentru stingerea incendiilor și pentru limitarea și înlaturarea
urmărilor dezastrelor, coordonearea actiunile tuturor forțelor participante la asemenea misiuni.
Tipul sau sectorul de activitate Comandă

15.12.2001 – 15.05.2004

Locțiitor comandant detașament
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Detașamentul 2 de Pompieri
Timișoara
▪ Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătiriii personalului. Executarea, cu forțele
și mijloacele din dotare, a intervențiilor pentru stingerea incendiilor și pentru limitarea și înlaturarea
urmărilor dezastrelor, coordonearea actiunile tuturor forțelor participante la asemenea misiuni.
Tipul sau sectorul de activitate Comandă

25.07.2001 – 15.12.2001

Adjunct comandant stație
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Stația de Pompieri Buziaș
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▪ Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătiriii personalului. Executarea, cu forțele
și mijloacele din dotare, a intervențiilor pentru stingerea incendiilor și pentru limitarea și înlaturarea
urmărilor dezastrelor, coordonearea actiunile tuturor forțelor participante la asemenea misiuni.
Tipul sau sectorul de activitate Comandă

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2007 - 2008

Curs postuniversitar de specializare „Management”
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” – Centru de studii postuniversitare
▪ Specializarea „Management”

1996 - 2001

Diplomă de licenţă
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” – Facultatea de Pompieri
▪ Instalaţii - specializarea instalaţii pentru construcţii (pompieri)

1992 - 1996

Diplomă de bacalaureat
Liceul teoretic „Traian Doda” Caransebeş, jud. Caraş-Severin, secţie
Informatică
 Diplomă de bacalaureat şi diplomă de programator (ajutor) – operator

tehnică de calcul
1988 - 1992

Școala cu clasele I – VIII nr.8 Caransebeș, jud. Caraș Severin

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE
PROFESIONALE
2007

Îndrumător la cursul de securitate în stingerea incendiilor organizat în
Timişoara de organizaţia pompierilor profesionişti „Pompiers Alsace
Solidarite” Mulhouse Franţa

2005

Curs de formare instructor în domeniul intervenţiei la accidente rutiere descarcerare organizat în Timişoara de organizaţia pompierilor profesionişti
„Pompiers Alsace Solidarite” Mulhouse Franţa

2004

Curs de formare în domeniul intervenţiei la accidente rutiere descarcerare organizat în Timişoara de organizaţia pompierilor profesionişti
„Pompiers Alsace Solidarite” Mulhouse Franţa

2004

Curs de formare în domeniul primului ajutor medical în cadrul
echipajului organizat în Timişoara de organizaţia pompierilor profesionişti
„Pompiers Alsace Solidarite” Mulhouse Franţa

2003

Cursuri de formare în domeniul primului ajutor medical respectiv de
instructor formator organizat în Timişoara de organizaţia pompierilor
profesionişti „Pompiers Alsace Solidarite” Mulhouse Franţa
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Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Limba engleză

VORBIRE

Ascultare

Citire

A1

A2

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Ascultare

Citire

A1

A2

A1

Certificat de competenţă lingvistică

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Permis de conducere
Informații suplimentare - Referințe






Capacitate de adaptare
Lucru în echipă – aptitudine dobândită în timpul misiunilor specifice
Comunicare eficientă – aptitudine dobândită pe timpul lucrului cu personalul
Capacitate de a lucra în cadrul unor grupuri constituite pentru îndeplinirea unor misiuni şi atribuţii şi
pentru derularea unor proiecte

▪ Spirit organizatoric şi iniţiativă în muncă
▪ Organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire / intervenţie
– aptitudini dobândite pe timpul şedinţelor de pregătire / intervenţiilor
▪ Realizator şi finalizator al sarcinilor echipei
▪ Corectitudine şi rapiditate în luarea deciziilor în situaţii normale sau speciale
▪ Consecvenţă în verificarea calităţii îndeplinirii obiectivelor stabilite şi capacitate de a utiliza rezultatele
controlului pentru îmbunătăţirea activităţilor
▪ Realizarea unui climat de muncă optim prin motivarea subordonaţilor, conducere prin exemplu
personal şi prin asumarea responsabilităţii
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel şi PowerPoint)
▪ Utlizare calculator personal – aptitudine dobândită în timpul liceului şi
perfecţionată prin munca zilnică

▪ Permis de conducere valabil pentru categoria A,B,C, C+E
▪ Ovidiu VASILICĂ – (Î) Inspector general Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă
▪ Colonel Daniel-Marian DRAGNE – Prim-adjunct al inspectorului
general Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
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