Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

ILIE-CONSTANTINESCU EMANUEL-RAOUL
Răzvad (România)
0734335086

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
14/11/2016–Prezent

Împuternicit inspector șef
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” Dâmbovița
- Exercitarea managementului la nivel județean, în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de
urgenţă, potrivit competenţelor legal încredinţate.
Tip sau sector de activitate: comandă.

01/10/2016–13/11/2016

Împuternicit prim-adjunct al inspectorului șef
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” Dâmbovița
- Monitorizare şi evaluare situaţii de urgenţă, coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă, pregătirea personalului, organizare şi planificare misiuni şi resurse.
Tip sau sector de activitate: comandă.

01/04/2016–30/09/2016

Împuternicit prim-adjunct al inspectorului șef
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” Dâmbovița
- Monitorizare şi evaluare situaţii de urgenţă, coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă, pregătirea personalului, organizare şi planificare misiuni şi resurse.
Tip sau sector de activitate: comandă.

01/03/2010–31/03/2016

Ofițer specialist I - Analiză, evaluare și coordonare intervenție
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” Dâmbovița
- Coordonarea intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, pregătirea continuă a
personalului, organizare şi planificare misiuni şi resurse.

15/07/2007–28/02/2010

Ofițer specialist I - Comunicații - Informatică
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” Dâmbovița
- Coordonarea activităților în domeniul comunicațiior și tehnologiei informației.

15/12/2004–14/07/2007

Ofițer specialist II - Centrul Operațional
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” Dâmbovița
- Organizarea, desfăşurarea, conducerea şi evaluarea acţiunilor de intervenţie şi a misiunilor specifice
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01/06/2004–14/12/2004

Ofițer I - Inspecția de Prevenire a Incendiilor
Grupul de Pompieri ”Basarabi” Dâmbovița
- Organizare, planificare și executare activități de control pentru prevenirea producerii situațiilor de
urgență.

15/12/2002–31/05/2004

Ofițer principal I - Inspecția de Prevenire a Incendiilor
Grupul de Pompieri ”Oltenia” Dolj
- Organizare, planificare și executare activități de control pentru prevenirea producerii situațiilor de
urgență.

15/01/2000–14/02/2000

Ofițer 1 - Secția de Pompieri Craiova 2
Grupul de Pompieri ”Oltenia” Dolj
- Planificarea și organizarea activităților subunității/echipajelor de pompieri.

01/05/1998–14/01/2000

Comandant stație I - Stația Craiova 3
Grupul de Pompieri ”Oltenia” Dolj
- Coordonarea intervențiilor subunităților/echipajelor de pompieri.

01/04/1998–30/04/1998

Locțiitor comandant companie - Compania 2 Craiova
Grupul de Pompieri ”Oltenia” Dolj
- Coordonarea intervențiilor subunităților/echipajelor de pompieri.

01/12/1995–31/03/1998

Comandant companie - Compania Segarcea
Grupul de Pompieri ”Oltenia” Dolj
- Coordonarea intervențiilor subunităților/echipajelor de pompieri.

01/11/1995–30/11/1995

Pus la dispoziția unității
Grupul de Pompieri ”Oltenia” Dolj

26/07/1995–31/10/1995

Locțiitor comandant companie - Compania Segarcea
Grupul de Pompieri ”Oltenia” Dolj
- Coordonarea intervențiilor subunităților/echipajelor de pompieri .

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014

Curs de specializare - Cercetarea cauzelor de incendiu
Institutul de Studii pentru Ordine Publică, București

2008

Seminar - Managementul Serviciilor Publice - perspective și
tendințe
MAI - Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice

© Uniunea Europeană, 2002-2017

ILIE-CONSTANTINESCU EMANUEL-RAOUL

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae

2005

Studii Postuniversitare de specializare - Managementul riscului de
incendiu
Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, București

2000

Curs de perfecționare în specialitate cu ofițerii inspectori
Centrul de Studii, Experimentări și Specializare PSI, București

1991–1995

Diploma de licență - Instalații pentru construcții
Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri, București

1987–1991

Diploma de bacalaureat
Liceul Industrial nr. 1, Craiova

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- Capacitate de comunicare cu colegii în scopul realizării/îndeplinirii obiectivelor instituţionale;
- Capacitate de a lucra în cadrul unor grupuri constituite pentru îndeplinirea unor misiuni şi atribuţii şi
pentru derularea unor proiecte;
- Capacitate de relaţionare cu instituţiile care concură la realizarea actului profesional.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Spirit organizatoric şi iniţiativă în muncă;
- 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;
- Comportament adecvat fata de colegi, superiori, colaboratori, parteneri;
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de management în scopul inovării activităţii.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- Capacitate de adaptare și autodezvoltare profesională (prin studiu personal și participări la cursuri);
- Lucru în echipă, gândire analitică, focalizarea pe rezultate, rezolvarea problemelor;
- Stimularea iniţiativelor şi promovarea unei atitudini proactive în cadrul colectivului coordonat;
- Capacitate de a sesiza nevoi şi oportunităţi, de a stabili obiective şi de a identifica resursele necesare
realizării acestora;
- Organizarea de întâlniri, seminarii, ateliere de lucru și exerciții interne în domeniul situațiilor de
urgență;
- Competente tehnice specifice activității de intervenție și prevenire.
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Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere
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