Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

CONERU Cristinel

Adresa

str. Castanilor, nr. 123, Reşiţa, cod poştal 320030, jud. Caraş-Severin

E-mail

isu_semenic@yahoo.com

Telefon

0255/211.213; 0255/211214

Fax

0255/212.137; 0255/215.326

Naţionalitate

Română

Data naşterii

30.06.1973

Experienţa profesională
Perioada

09.11.2016 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit Inspector şef II - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului CaraşSeverin,

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de

- monitorizare şi evaluare situaţii de urgenţă;
- coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor de amploare pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă;
- prevenirea situaţiilor de urgenţă;
- pregătirea continuă a personalului;
- asigurarea îndeplinirii sarcinilor stabilite prin programe şi planuri de activitate.
Comanda

Perioada

15.01.2016 – 08.11.2016

Funcţia sau postul ocupat

Locţiitor comandant detaşament – Detaşamentul de Pompieri Lugoj

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de

- planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
- pregătirea nemijlocită a personalului operativ în executarea serviciului de permanenţă;
- respectarea programului orar, menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare;
- gestionarea resurselor aflate la dispoziţie.
Comanda

Perioada

15.07.2015 – 14.01.2016

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit Comandant detaşament I – Detaşamentul 2 Pompieri Timişoara

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de

- planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
- pregătirea nemijlocită a personalului operativ în executarea serviciului de permanenţă;
- respectarea programului orar, menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare;
- gestionarea resurselor aflate la dispoziţie.
Comanda

Perioada

01.12.2003 – 14.07.2015

Funcţia sau postul ocupat

Locţiitor comandant detaşament – Detaşamentul de Pompieri Lugoj

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de

- planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
- pregătirea nemijlocită a personalului operativ în executarea serviciului de permanenţă;
- respectarea programului orar, menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare;
- gestionarea resurselor aflate la dispoziţie.
Comanda

Perioada

01.02.2002 – 30.11.2003

Funcţia sau postul ocupat

Adjunct comandant secţie – Detaşamentul de Pompieri Lugoj

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de

- planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor incendiilor şi calamităţilor naturale;
- pregătirea pentru intervenţie a personalului şi a efectivelor;
- respectarea programului orar, menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare;
- gestionarea resurselor aflate la dispoziţie.
Comanda

Perioada

01.12.2000 – 31.01.2002

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer I – Biroul de Prevenire a Incendiilor

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de

Controlul respectării normelor de prevenire a incendiilor la operatorii economici, instituţiile şi
localităţile de pe raza judeţului Timiş
Inspecţia de prevenire

Perioada

01.05.1999 – 30.11.2000

Funcţia sau postul ocupat

Adjunct comandant secţie – Detaşamentul de Pompieri Lugoj

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de

- planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor incendiilor şi calamităţilor naturale;
- pregătirea pentru intervenţie a personalului şi a efectivelor;
- respectarea programului orar, menţinerea ordinii interioare şi a disciplineimilitare;
- gestionarea resurselor aflate la dispoziţie.
Comanda

Perioada

10.07.1998 – 30.04.1999

Funcţia sau postul ocupat

Adjunct comandant secţie – Detaşamentul de Pompieri Salonta

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de

- planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor incendiilor şi calamităţilor naturale;
- pregătirea pentru intervenţie a personalului şi a efectivelor;
- respectarea programului orar, menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare;
- gestionarea resurselor aflate la dispoziţie.
Comanda

Educaţie şi formare
Perioada

03 – 14.10.2016

Calificarea / diploma obţinută

Curs pentru dezvoltarea carierei, de perfecţionare- Certificat de absolvire

Discipline principale
competenţe dobândite

studiate

/

Managementul Situaţiilor de Urgenţă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs de carieră - de perfecţionare

Perioada

17 – 21.03.2014

Calificarea / diploma obţinută

Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de cunoaştere a tehnicilor de descarcerare şi
a principiilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor echipajelor de prim ajutor calificat Certificat de absolvire

Discipline principale
competenţe dobândite

studiate

/

Prim-ajutor de bază

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş - Centrul de Formare şi Pregătire
în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs de formare

Perioada

08.02 – 15.06.2011

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de calificare profesională de maşinist utilaje, cale şi terasamente - Certificat de calificare
profesională

Discipline principale
competenţe dobândite

studiate

/

Maşinist utilaje, cale şi terasamente

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

SC “Bioanalysis” SRL Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs de calificare

Perioada

2005 – 2007

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de master

Discipline principale
competenţe dobândite

studiate

/

Managementul administraţiei publice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Europeană “Drăgan” din Lugoj – Facultatea de Științe Economice

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare de masterat

Perioada

09 – 13.11.2004

Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale
competenţe dobândite

studiate

Curs de formare în domeniul intervenţiei la accidente rutiere (descarcerare), organizat în Timişoara Certificat de formare profesională
/

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Descarcerare şi prim ajutor medical
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş - Organizaţia pompierilor
profesionişti „Pompiers Alsace Solidarite” Mulhouse Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs de formare

Perioada

12 – 30.11.2003

Calificarea / diploma obţinută

Curs de formare în domeniul primului ajutor medical şi de instructor formator - Certificat de formare
profesională

Discipline principale
competenţe dobândite

studiate

/

Primul ajutor medical

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş - Organizaţia pompierilor
profesionişti „Pompiers Alsace Solidarite” Mulhouse Franța

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs de formare

Perioada

1998 – 1999

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de cursuri postuniversitare

Discipline principale
competenţe dobândite

studiate

/

Institutul de administrare a întreprinderilor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Cursuri postuniversitare

Perioada

1993 – 1998

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă

Discipline principale
competenţe dobândite

studiate

/

Instalaţii pentru construcţii, pregătire militară şi de specialitate (arma pompieri)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii superioare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbă străină
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare
conversaţie

Limba franceză

A1 Suficient

A2 Bine

A1 Suficient

Scriere
la Discurs orale
A1 Suficient

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competente şi abilităţi sociale

-

Abilităţi manageriale şi organizaţionale;
Fermitate şi flexibilitate în actul de comandă;
Rezistenţă la muncă în condiţii de stres intens;
Adaptabilitate şi flexibilitate în activitate;
Corectitudine şi transparenţă în gestionarea personalului din subordine;
Deschidere spre nou şi spirit inovator.

Exprimare scrisă
A1 Bine

Competenţe şi aptitudini organizatorice

- Spirit organizatoric şi iniţiativă în muncă;
- Organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire / intervenţie – aptitudini
dobândite pe timpul şedinţelor de pregătire / intervenţii;
- 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 responsabilităţi

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a - Cunoştinţe de bază: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel etc.), Windows XP, Windows 7,
calculatorului
Windows 10, competenta acumulata prin munca zilnică;
- Internet browsing.
Permis de conducere
Informaţii suplimentare – Referințe

Categoria B și C
- G-ral. de br. dr. VASILICĂ Ovidiu – (Î) Inspector general Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă
- Colonel ing. Daniel-Marian DRAGNE – Prim-adjunct al inspectorului general Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
- Locotenent-colonel ing. Lucian-VasileMIHOC– Inspector şef al Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Banat” al județului Timiş

