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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume IONICĂ IONEL DORU   

Adresă(e) Arad, str. Căpșunilor, nr. 13, cod poștal 310265 

Telefon 0255.211.213   

E-mail ionicadoru@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 17.03.1975 

Sex Masculin 
  

 
Locul de muncă vizat  

/ Domeniul ocupaţional 

 
 

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 

20 decembrie 2021 - prezent 
Împuternicit Inspector șef II  
Conducere și coordonarea activității 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”SEMENIC” al județului Caraș-Severin, Reșița, str. Castanilor, 
nr.123 
Situații de urgență 
 
 
Martie 2018 – 19 decembrie 2021 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidențe, statistici, planificări specifice. Participare ca reprezentant I.S.U în comisii de acorduri unice 
și comisii tehnice de urbanism. Verificarea documentațiilor tehnice și în teren privind respectarea 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru îndeplinirea cerinței de securitate la incendiu a 
construcțiilor. Acordare de asistență tehnică specifică. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, Arad, str. Andrei Şaguna nr.66 
72, judeţul Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Avizare/autorizare / Inspecţia de Prevenire 

 
 

Perioada 

 
 
August 2009 – Februarie 2018 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidențe, statistici, planificări specifice. Desfăşurarea de inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de 
prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabilirea măsurile necesare pentru 
creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor. Verificarea documentațiilor tehnice și în 
teren privind respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru îndeplinirea cerinței de 
securitate la incendiu a construcțiilor. Audit de supraveghere la operatori economici care desfășoară 
activități în domeniul securității la incendii. Participarea la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor 
şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, Arad, str. Andrei Şaguna nr.66 - 
72, judeţul Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prevenire situații de urgență / Inspecţia de Prevenire 
 
 

 
 
 
 

 

Perioada Octombrie 2006 – Iulie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer specialist II la Serviciul Prevenire 
 



Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea de inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a 
prevederilor legale şi stabilirea măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al 
cetăţenilor şi bunurilor.  

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, Arad, str. Andrei Şaguna 
nr.66 - 72, judeţul Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prevenire situații de urgență / Inspecţia de Prevenire 
 

 
Perioada 

 
 
 
 
 

 

Martie 2005 – Septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer Specialist II Centrul Operațional 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificare şi desfăşurare de exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii 
documentelor operative. Organizarea activității de mobilizare a unității. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, Arad, str. Andrei Şaguna 
nr.66 - 72, judeţul Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Stat Major / Centrul Operațional 

 
Perioada 

 
Martie 2001 – Februarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Comandant Secție  

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, pregătirea, conducerea și evaluarea efectivelor pentru intervenții în situații de urgență. 
Executarea, cu forţe proprii sau în cooperare de operaţiuni şi activităţi de recunoaştere, cercetare, 
evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală 
de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale 
şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte 
măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Caraș-Severin, Reșița, str. Castanilor, nr. 123 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comandă / Secția de Pompieri Moldova-Nouă 

 
Perioada 

 
Iulie 1998 – februarie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Adjunct Comandant Secție 

Activităţi şi responsabilităţi principale Executarea, cu forţe proprii sau în cooperare de operaţiuni şi activităţi de recunoaştere, cercetare, 
evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală 
de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale 
şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte 
măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Caraș-Severin, Reșița, str. Castanilor, nr. 123 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Intervenție / Secția de Pompieri Caransebeș 

  
  

Educaţie şi formare  

  

 
Perioada 

 
16 ianuarie – 27 ianuarie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Managementul Situațiilor de Urgență / Certificat de Absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul situațiilor de urgență / Aplicarea de procedee specifice pentru pregătirea și conducerea 
structurilor subordonate. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursul de Carieră – de Perfecționare 

 
 
 
 

 

Perioada 2008 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Managementul Situațiilor de Urgență și Marketingul Resurselor Specifice / Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Riscuri generatoare de situații de urgență, Managementul situațiilor complexe de prevenire și 
gestionare a situațiilor de urgență, Cooperarea internațională, Managementul logistic în situații de 
urgență și de criză, ș.a./ Managementul situațiilor de urgență 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret” din București, Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de masterat 

  

 
Perioada 

 
Mai 2000 – decembrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar Management / Diplomă absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management general / Competențe manageriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Timișoara / Departamentul de Educație Permanentă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada septembrie 1993 – iulie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Inginer/ Diploma de inginer, profilul instalații, specializarea instalații pentru construcții 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instalaţii electrice, Instalaţii termice, Maşini electrice, Hidraulică, Termotehnică, Tehnica și tactica 
intervențiilor, Prevenirea incendiilor s.a./ 
Competenţe specifice în domeniul proiectării instalaţiilor pentru construcţii, prevenirii și stingerii 
incendiilor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Studii superioare 

  

Perioada 1989 – 1993 

Calificarea / diploma obţinută Liceu / Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline specifice liceale  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Grupul Școlar Industrial Construcții de Mașini, Slatina, județul Olt 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Studii medii 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2  B2  B2  B2  B2  

Franceză  B1  B1  B1  B1  B1  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- abilități decizionale 
- capacitate de evaluare a abilităţilor profesionale ale colaboratorilor si alocare a sarcinilor 
- capacitate de convingere 
- capacitate de sinteză 
- monitorizarea lucrului echipei 
- spirit analitic 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Utilizare calculator și echipamente periferice 
- Foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
- Cunoștințe medii a aplicației Autocad 

  

  

Permis(e) de conducere - Categoriile B, C; 
  

 


