Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume și prenume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

BUZDUCEA Ovidiu – Aurel
Str. Castanilor, nr. 123, cod poştal 320030, Reșița, jud. Caraș-Severin, România
+40.255.211.213, +40.255.211.214
+40.255.212.137, +40.255.215.326
contact@isusemenic.ro
Română
11 septembrie 1985
Masculin

Experienţa profesională
Perioada 15.12.2017 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Împuternicit Adjunct al Inspectorului Șef la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraș–Severin
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activităților în domeniile comunicații și tehnologia informațiilor,
principale logistică și achiziții publice cu scopul îndeplinirii misiunilor încredințate
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraș–Severin
și subunităților subordonate
Numele şi adresa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraș–Severin
angajatorului Str. Castanilor, nr. 123, cod poştal 320030, Reșița, jud. Caraș-Severin, România
Tel.: +40.255.211.213
Fax: +40.255.212.137
E-mail: contact@isusemenic.ro Website: www.isusemenic.ro
Tipul activităţii sau sectorul Comandă
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
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01.01.2017 – 11.12.2017
Ofițer Specialist I la Serviciul Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar
Administrare patrimoniu imobiliar
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş
Str. Înfrăţirii, nr. 13, cod poștal 300126, Timişoara, jud. Timiş, România
Tel.: +40.256.434.870
Fax: +40.256. 430.615
E-mail: office@isutimis.ro Website: www.isutimis.ro
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003

Tipul activităţii sau sectorul Management logistic
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

15.08.2016 – 31.12.2016
Ofițer Specialist II la Serviciul Logistic – Compartimentul Administrativ
Administrare patrimoniu imobiliar, intendență (echipament și hrănire)

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş
Str. Înfrăţirii, nr. 13, cod poștal 300126, Timişoara, jud. Timiş, România
Tel.: +40.256.434.870
Fax: +40.256. 430.615
E-mail: office@isutimis.ro Website: www.isutimis.ro
Tipul activităţii sau sectorul Management logistic
de activitate
Perioada 15.02.2016 – 15.08.2016
Funcţia sau postul ocupat Împuternicit Locțiitor Comandant Detaşament la Detaşamentul 2 de
Pompieri Timişoara
Activităţi şi responsabilităţi Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii personalului.
principale Gestionarea situațiilor de urgență, coordonarea acțiunilor forțelor participante la
asemenea misiuni
Numele şi adresa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş
angajatorului Str. Înfrăţirii, nr. 13, cod poștal 300126, Timişoara, jud. Timiş, România
Tel.: +40.256.434.870
Fax: +40.256. 430.615
E-mail: office@isutimis.ro Website: www.isutimis.ro
Tipul activităţii sau sectorul Comandă
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

01.07.2011 – 15.02.2016
Ofițer Specialist II la Serviciul Logistic – Compartimentul Administrativ
Administrare patrimoniu imobiliar, intendență (echipament și hrănire)

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş
Str. Înfrăţirii, nr. 13, cod poștal 300126, Timişoara, jud. Timiş, România
Tel.: +40.256.434.870
Fax: +40.256. 430.615
E-mail: office@isutimis.ro Website: www.isutimis.ro
Tipul activităţii sau sectorul Management logistic
de activitate
01.12.2009 – 01.07.2011
Ofițer III la Detaşamentul 2 de Pompieri Timişoara
Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii personalului.
Gestionarea situațiilor de urgență, coordonarea acțiunilor forțelor participante la
asemenea misiuni
Numele şi adresa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş
angajatorului Str. Înfrăţirii, nr. 13, cod poștal 300126, Timişoara, jud. Timiş, România
Tel.: +40.256.434.870
Fax: +40.256. 430.615
E-mail: office@isutimis.ro Website: www.isutimis.ro

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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Tipul activităţii sau sectorul Intervenţii în situaţii de urgenţă
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Domeniul studiat
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Domeniul studiat

2013 – 2015
Diplomă de master
Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Sociologie
2004 – 2009
Diplomă de licență (inginer diplomat) și diplomă de ofiţer pompier
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti – Facultatea de
Pompieri
Instalații – specializarea Instalaţii pentru construcţii (pompieri)

Perioada 2000 – 2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat și atestat profesional de competențe operare pe
calculator
Numele şi tipul instituţiei de Liceul Militar „Constantin Brâncoveanu” din Ploiești
învăţământ
Domeniul studiat Matematică – Informatică
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Domeniul studiat

1992 – 2000
Certificat de capacitate
Grupul Școlar Industrial „Constantin Brâncoveanu” din Baia de Aramă, jud.
Mehedinți
Învățământ general

Aptitudini şi competenţe
personale
04.07 – 06.07.2016 – Curs privind controlul intern/managerial la nivelul
entităților publice, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Timiș
28.09 – 09.10.2015 – Curs de perfecționare, specializarea Programare
investițională, organizat de Centrul de formare și perfecționare a polițiștilor
“Nicolae Golescu” Slatina
18.05 – 22.05.2015 – Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de
cunoaștere a tehnicilor de descarcerare și a principiilor de organizare și
desfășurare a activităților echipajelor de prim ajutor calificat, organizat de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş
16.02 – 13.03.2015 – Curs pentru dezvoltarea carierei, specializarea
Management, organizat de Institutul de Studii pentru Ordine Publică București
08.04 – 19.04.2013 – Curs de schimbare profil, specializarea Logistică,
organizat de Centrul de formare și perfecționare a polițiștilor “Nicolae Golescu”
Slatina
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Limba maternă Română
Limba străină cunoscută Engleză
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Exprimar
Discurs oral
conversaţie
e scrisă

Engleză
Utilizator
B1
B2
independent

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

Utilizat
Utilizator
or
B1
B2
independent
indepen
dent

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

Competenţe şi abilităţi ▪Comunicare eficientă – știu să-mi formulez și susțin ideile, aptitudine
sociale dobândită pe timpul lucrului cu oamenii
▪Seriozitate
▪Onestitate
▪Capacitate de efort sporit
▪Spirit analitic
▪Tact și eficacitate în lucrul cu oamenii
Competenţe şi aptitudini ▪Spirit organizatoric şi leadership
organizatorice ▪Ordonat
▪Lucru în echipă – aptitudine dobândită încă din facultate cu ocazia proiectelor
de grup și consolidată pe timpul misiunilor specifice
▪Intuiție și mobilitate în gândire
▪Bun organizator
▪Spirit de inițiativă în aplicarea unor cunoștințe și metode noi de lucru
▪Foarte bună capacitate de a lucra în echipă și de a forma echipe
Competenţe şi aptitudini de Utilizarea calculatorului – aptitudine dobândită din timpul liceului şi
utilizare a calculatorului perfecţionată prin munca zilnică
O foarte bună cunoaştere a programului Microsoft Office (Word, Excel şi
PowerPoint)
Competenţe şi aptitudini Muzica
artistice
Alte competenţe şi aptitudini Hobby: volei, înot, schi
Permis de conducere Categoria B – 2008
Stare civilă Căsătorit
Informaţii suplimentare Col. DAMIAN Mihai-Cezar – (D) Adjunct al Inspectorului General al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
Lt.col. CONERU Cristinel – Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Semenic” al județului Caraș–Severin
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