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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume FLOREA CONSTANTIN 

Adresă(e)  

Telefon(oane) Mobil: 0251/510126 , 0758225800   

Fax(uri)  

E-mail(uri) constantinflorea14yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 14.03.1964 
  

Sex bărbătesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „OLTENIA ” 
INSPECTOR ŞEF 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 15.04.2012 – prezent– inspector şef I – I.S.U. „Oltenia ” al jud. Dolj, 
28.12.2010 – 15.04.2012 – inspector şef I – I.S.U. „Drobeta ” al jud. Mehedinţi, 

   01.04.2009 – 28.12.2010 – ofiţer specialist principal I – serviciul control IGSU, 
01.03.2001 – 01.04.2009 – cdt. detaşament – Det. 2 de pompieri Craiova, 
15.08 1995 – 01.03.2001 – cdt. sectie – Secţia de pompieri Moldova Noua, 
01.08.1989 – 15.08.1995 – adj. det. Detaşamentul de pompieri Caransebes, 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şef I 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea, conducerea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă , str. Dumitrache Banul nr. 44 – 46. Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 
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Educație și formare  
Perioada 2017 – curs de „Management de proiect” la nivelul M.A.I. -- Fonduri Europene 

2016  --curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
 „Managementul Strategic al Afacerilor Interne” 
2015 – student Doctorand la Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor, specializarea Management; 
2013 – curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de cunoaşterea tehnicilor de 
descarcerare şi a principiilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor echipajelor de prim ajutor 
calificat. 
2006 – curs de carieră de Management în specialitate. – Ciolpani; 
1998 – 1999 – curs postuniversitar Drept Internaţional public privat; Rolul Teoriei Generale a Dreptului 
ca Ştiinţă a Esenţelor în Analiza Instituţiilor Juridice  Fundamentale de Ramură. 
1993 – 1997 – Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” în cadrul Universităţii din Craiova; -- 
Ştiinţe Juridice 
1986 – 1989 Şcoala Militară de Ofiţeri activi a Ministerului de Interne. 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” în cadrul Universităţii din Craiova; 
Şcoala Militară de Ofiţeri activi a Ministerului de Interne. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Iniţiativă, capacitate de mobilizare, dovadă de un raţionament corect şi rapid,  o bună 
capacitate de analiză şi sinteză; 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de organizare,  lucru în echipă, capacitatea de planificare, organizare şi 
coordonare a  activităţilor; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate de coordonare şi monitorizare a activităţilor, hotărâre şi fermitate în luarea 
deciziilor, flexibilitate în gândire şi atitudine; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate de analiză şi sinteză 
  

Permis(e) de conducere Permis conducere categoria „B” ; „C” 
  

Informaţii suplimentare Implicare in mai multe proiecte transfrontaliere 
  

 

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

