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Curriculum vitae al ROŞU N. Dragoş 

 

    

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume ROŞU N. Dragoş 

Adresă(e) Str.Ciurchi, nr.2, bl. D1, sc.E, et.1, ap.4, mun. Iaşi, cod poştal 700312 

Telefon(oane) Mobil: +40 0745327400 +40 0755069183  

Fax(uri)  

E-mail(uri) dragosrosu02@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 15.06.1967 
  

Sex Masculin 
  

 
Experienţa profesională 

 

  

01.01.2017 – prezent 
 
 

01.12.2011 – 31.12.2016 
 

 
15.06.2011 – 30.11.2011 

 
 

 
01.06.2010 – 14.06.2011 

 
 

 
01.02.2006 –31.05.2010 

 
 

 
01.02.2006 

 

 
01.09.1994 – 01.02.2006 

 

 
15.05.1992 – 01.09.1994 

 

• Adjunct al inspectorului șef (pe linie logistica, achizitii publice, comunicatii si informatica) 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 
 
Adjunct al inspectorului șef (pe linia prevenirii situatiilor de urgenta) 

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 
 

• Şef Serviciu Prevenirea Incendiilor 

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, Inspecţia de 
Prevenire 
 

• Şef Serviciu Protecţiei, Pregătire și Educație Preventivă a Populației  

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, Inspecţia de 
Prevenire 

 

• Ofiţer specialist I, Serviciul Prevenirea Incendiilor 

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, Inspecţia de 
Prevenire 

 

• Încadrat ofiţer prin recrutare din sursă internă 

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 
 

• Inspector de specialitate prevenirea incendiilor- inginer 

• Grupul de Pompieri „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, Inspecţia prevenirea incendiilor 
 

• Militar angajat pe bază de contrac)  

• Grupul de Pompieri „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, Inspecţia prevenirea incendiilor 
 

Educaţie şi formare  
  

2016 
 

 
2010 

 
 

 
2010 

 
 

1997 

• Curs „Managementul strategic al securitatii publice” 
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, Colegiul National de Afaceri Interne 
 

• Doctorat, domeniul fundamental „ştiinţe inginereşti”, domeniul de doctorat „inginerie civilă”, titlul tezei 
„Contribuţii la evaluarea securităţii la incendiu a parcajelor subterane” 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
 

• Curs postuniversitar – Siguranţa la foc a construcţiilor 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 

 

• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Informatică 
Specializarea:  Informatică 
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1991 

 

 
1985 

 

 

• Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini 
Specializarea:  Maşini Unelte 

 

• Liceul Industrial nr.2 „Energetic” – Iaşi 
Specializarea:  Electrotehnică 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  bine bine bine bine bine 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale • Spirit de cooperare şi spirit de lucru în echipă. 

• Capacitatea de a asigura un nivel optim de interacţiuni şi comunicare. 

• Buna relaţionare, cu colegii, şi persoanele din societatea civilă (abilităţi dobândite cu ocazia executării 
acţiunilor preventive si de avizare/autorizare pe linia securitatii la incendiu în localităţi, operatori 
economici şi instituţii publice, cu ocazia derularii investitiilor in cadrul inspectoratului). 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Aptitudini de organizator şi conducător al activităţilor. 

• Spirit de iniţiativă, autoritate şi abilităţi de planificare a resurselor umane şi materiale avute la 
dispoziţie. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice • Competenţe specifice activităţii de prevenire,asigurare logistica si intervenţie în domeniul situaţiilor 
de urgenţă (dobândite prin activitatea desfăşurată în cariera militară). 

• Inginer mecanic (competente dobândite prin pregătirea tehnică de specialitate în cadrul Facultăţii de 
Tehnologia Construcţiilor de Maşini). 

• Informatician (competente dobândite prin pregătirea teoretică şi practică în cadrul Facultăţii de 
Informatică) 
 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• Software (programare în limbaje de nivel înalt C++, Visual Basic for Aplication etc, sisteme de 
gestiune a bazelor de date Visual Fox etc, alte sisteme informatice AutoCad, Fire Dynamics 
Simulator, MatCad). 

• Hardware (montarea şi configurarea componentelor IT). 
 

  

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1992 
 

Informații suplimentare 
 

 

  

 


