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INFORMAŢII PERSONALE   

 

MOLOCEA GHEORGHIU-VIOREL 

 Str. Lascăr Catargi nr. 59, Iași, 700107, România  

 0232412121      
 isujiasi@gmail.com  

Sexul masculin; Data naşterii 19 martie1965;  Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

Perioada  04.02.2019 – prezent   
Funcţia sau postul ocupat Prim adjunct al inspectorului șef 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Conducerea și coordonarea activităţilor în domeniile prevenirii și gestionării situaţiilor de 
urgenţă, al protecţiei civile, pregătirii personalului operativ şi populaţiei, în domeniul 
planificării şi mobilizării resurselor proprii la instituirea stărilor excepţionale; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. 
Lascăr Catargi nr.59, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de 
activitate 

Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Perioada  16.02.2018 – 04.02.2019 

Funcţia sau postul ocupat Împuternicit inspector şef 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Asigurarea managementului pentru prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. Lascăr 
Catargi nr.59, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

Perioada  22.06.2017 – 16.02.2018   
Funcţia sau postul ocupat Prim adjunct al inspectorului șef 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Conducerea și coordonarea activităţilor în domeniile prevenirii și gestionării situaţiilor de 
urgenţă, al protecţiei civile, pregătirii personalului operativ şi populaţiei, în domeniul 
planificării şi mobilizării resurselor proprii la instituirea stărilor excepţionale; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. 
Lascăr Catargi nr.59, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

Perioada  01.02.2012 – 22.06.2017   
Funcţia sau postul ocupat Şef centru operaţional 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi 
coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor în situaţii de urgenţă, la nivel judeţean 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. 
Lascăr Catargi nr.59, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

Perioada  15.11.2009 – 01.02.2012 
Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu logistic 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Organizarea şi conducerea activităţii de asigurare logistică, păstrarea şi exploatarea 
legală a tehnicii de intervenţie şi a bunurilor din dotare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. 
Lascăr Catargi nr.59, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Management logistic 
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Perioada  15.12.2004 – 15.11.2009 
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist I – centrul operaţional 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Analiza, evaluarea şi coordonarea intervenţiilor, pregătire, organizare şi coordonare 
acţiuni de răspuns, elaborare planuri şi proceduri de intervenţie conform tipurilor de risc 
gestionate şi funcţiilor de sprijin îndeplinite 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. 
Lascăr Catargi nr.59, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Perioada  01.10.1996 – 15.12.2004 
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer principal 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea, planificarea şi desfăşurarea activităţilor de mobilizare şi resurse umane 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul de Protecţie Civilă Judeţean Iaşi, str. Codrescu nr.6, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Management resurse umane 
 

Perioada  23.01.1991 – 01.10.1996 
Funcţia sau postul ocupat Comandant companie radio 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Asigurarea comunicaţiilor radio pentru unităţile tactic-operative la pace şi război 

Numele şi adresa 
angajatorului 

U.M. 01156 Iaşi – str. Dr. Vicol nr.2, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Management militar 

Perioada  23.07.1988 – 23.01.1991 
Funcţia sau postul ocupat Comandant pluton 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea comunicaţiilor radio pentru unităţile tactic-operative la pace şi război 

Numele şi adresa 
angajatorului 

U.M. 01156 Iaşi – str. Dr. Vicol nr.2, mun. Iaşi, jud. Iaşi 

Tipul sau sectorul de activitate Management militar 

Perioada  01.09.1986 – 23.07.1988 
Funcţia sau postul ocupat Comandant pluton 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea comunicaţiilor radio-releu pentru structurile tactic-operative la pace şi război 

Numele şi adresa 
angajatorului 

U.M. 01753 Caransebeş, loc. Caransebeş, jud. Caraş Severin 

Tipul sau sectorul de activitate Management militar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
Perioada 2008 – 2009 

Calificarea/diploma obţinută Master/diplomă master 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul Regional de Instruire în Administrarea Afacerilor Publice şi Private din cadrul 
Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi 

Nivelul de clasificare EQF 7 

Perioada 2006 – 2008 
Calificarea/diploma obţinută Master/diplomă master 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Facultatea de Filozofie din cadrul Universităţii „A.I. Cuza” Iaşi 

Nivelul de clasificare EQF 7 
 

Perioada 2000 – 2004 
Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe administrative/diplomă de licenţă 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative din cadrul Universităţii „Gh. Zane” Iaşi 

Nivelul de clasificare EQF 6 
Perioada  1983 – 1986 

Calificarea/diploma obţinută Ofiţer/diplomă de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni din subordinea Ministerului Apărării 
Naţionale 

Nivelul de clasificare EQF 5 
 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENΤE PERSONALE   
 

Limba străină cunoscută Engleză 
Autoevaluare ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral  Exprimare scrisă 

B1  B2  B1  B1 B2 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice  

Foarte bune competenţe organizatorice şi manageriale, stil de lucru participativ, spirit de 
iniţiativă, autoritate. 

 
Competenţe şi aptitudini 

tehnice  
O bună cunoaştere a sistemelor de comunicaţii şi informatice destinate asigurării fluxului 
informaţional al structurii  

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea 
de probleme 

utilizator 
independent   

utilizator 
independent  

utilizator 
independent 

utilizator 
independent 

utilizator 
independent 

Foarte bune aptitudini și deprinderi în utilizarea  programelor de birou  Ms Office (Word , 
Excel, Power Point) şi Adobe Reader, a programelor de editare grafică CorelDraw, Ms 
Visio, Ms Picture Manager 

 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Capacitate de lucru şi cooperare în cadrul unor grupuri constituite pentru îndeplinirea 
misiunilor 
Bune competenţe de comunicare şi interacţiune, în condiţii de stres şi situaţii limită. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   
Cursuri ▪ 1989: Curs comandanţi de companie cu durata de 5 luni în cadrul Centrului de 

Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Transmisiuni Bucureşti; 
▪ 1991: Curs instructori educație fizică, cu durata de 3 luni, în cadrul Universității Naționale 

de Educație Fizică și Sport București; 
▪ 1998: Curs de stat major, cu durata de 6 luni, în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Protecţie 

Civilă Ciolpani; 
▪ 1999: Curs de organizare-mobilizare, cu durata de 2 săptămâni, în cadrul Şcolii de 

Aplicaţie pentru Protecţie Civilă Ciolpani; 
▪ 2004: Curs TrainMD110_1: Traning MD110 BC 12I&M Basic Install 1&2, cu durata de 2 

săptămâni, organizat de D.G.C.T.I./M.A.I.; 
▪ 2016: Curs de perfecţionare în carieră „Managementul situaţiilor de urgenţă”,  cu durata 

de 2 săptămâni, în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani; 
▪ 2017: Curs „Integrated Public Alert and Warning System for the American Public”, 

organizat de Agenţia Federală de Management al Urgenţelor (F.E.M.A.) - S.U.A; 
▪ 2017: Curs „Introduction to Continuity of Operations”, organizat de Agenţia Federală de 

Management al Urgenţelor (F.E.M.A.) - S.U.A.; 
▪ 2017: Curs „Continuity of Operations  Awareness Course”, organizat de Agenţia Federală 

de Management al Urgenţelor (F.E.M.A.) - S.U.A; 
 
 


