Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

DINCĂ CEZAR NICOLAE

Adresă(e)
Telefon

0758.014.257

E-mail

adjis@isudb.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

27 ianuarie 1975

Sex

masculin

Locul de muncă / Adjunct al Inspectorului şef în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I”
Domeniul ocupaţional al judeţului Dâmbovița
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principal
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2009 - prezent
Adjunct al inspectorului şef
Coordonarea activităţii inspecţiei de prevenire
ISU “Basarab I” al judeţului Dâmbovița, strada Șoseaua Găești, nr. 9 , municipiul Târgoviște
Situaţii de Urgenţă
2008 - 2009
Ofițer specialist I
Coordonarea activităţii de intervenție în situații de urgență
ISU “Basarab I” al judeţului Dâmbovița, strada Șoseaua Găești, nr. 9 , municipiul Târgoviște
Situaţii de urgenţă
2002 - 2008
Comandant detaşament
Coordonarea activităţii de interveție în situații de urgență
ISU “Basarab I” al judeţului Dâmbovița, Detașamentul de Pompieri Găești
Situaţii de urgenţă
2000 - 2002
Locțiitor Comandant Secţie
Coordonarea activității de intervenție în situații de urgență
Grupul de Pompieri “Basarab I” al judeţului Dâmbovița, Detașamentul de Pompieri Găești
Situaţii de urgenţă

Perioada 1998 - 2000
Funcţia sau postul ocupat O f i ț e r I
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității de intervenție în situații de urgență
Numele şi adresa angajatorului Grupul de Pompieri “Basarab I” al judeţului Dâmbovița,Detașamentul de Pompieri Titu
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Situații de urgență
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2000
Diploma curs postuniversitar în securitatea la incendii a construcţiilor şi instalaţiilor

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Facultatea de Construcţii Instalaţii

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 1993 - 1998
Calificarea / diploma obţinută Licenţă în studii inginereşti, specializarea instalaţii pentru construcţii
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Pompieri
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Calificarea / diploma obţinută

1989 - 1993
Liceul industrial nr.1 Fieni
Profil electrotehnică
Diplomă de bacalaureat

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii liceale

Stagiul militar

Nesatisfăcut

Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză
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Înţelegere
Ascultare

Engleză

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv

• Disponibilitate de colaborare în scopul realizării atribuţiilor;
• Spirit de lucru în echipă, necesar în rezolvarea unor sarcini complexe;
• Comunicare în scopul îndeplinirii obiectivelor, capacitate de adaptare;
• Capacitate relaţionare cu instituţii în vederea realizării actului profesional.
• Capacitate de analiza si stabilire a modalitatilor si termenelor de realizare a obiectivelor;
• Consecventa în verificarea calitatii îndeplinirii obiectivelor stabilite si capacitate de a utiliza
rezultatele controlului pentru îmbunatatirea activităţilor;
- Rezistent la efort fizic şi intelectual;
• Spirit organizatoric şi capacitate de conducere impuse prin activitatea profesională;
• Spirit organizatoric şi iniţiativă in muncă.
Utilizarea aparaturii informatice de birou, MS Office, internet, e-mail, programare, comunicaţii mobile,
staţii radio
 Aptitudini de utilizare a computerului şi a echipamentelor periferice;
 Operare pe calculator Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™).
Desen tehnic.
• Curs de formator;
• Capacitate de a sesiza nevoi si oportunitati, de a stabili obiective si de a identifica resursele
necesare realizarii acestora, utilizând tehnici specifice managementului prin proiecte;
- Competenţe Sportive: Atletism, Ski, şah.

Permis(e) de conducere

Permis de conducere, categoria B,C

Informaţii suplimentare

Referintele pot fi obtinute la cerere

Anexe
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Vorbire

Nu este cazul

