
 

 

 
             Curriculum Vitae 

 

Numele / prenumele  DUMITRU  Elisei Tiberiu  
Adresa Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 214, ap. 9 
Telefon Personal: +40723595407;    +40755888020 

Fax +40 244434294 
E-mail eliseidumitru@yahoo.com 

Nationalitate Roman 
Data nasterii 08.06.1977 

Sexul Masculin 

        Domeniul ocupațional   Ofiter - inginer 

      Experienta profesionala  
 Data Decembrie 2003 - Decembrie 2004 si Iulie 2007 - prezent 

Ocupatia sau pozitia ocupata Inspector in domeniul prevenirii situatiilor de urgenta  
                       Principalele activitati     

si responsabilitati 
Verificari in cadrul institutiilor si operatorilor economici in vederea asigurarii conditiilor de 
respectare a legislatiei in vigoare privind prevenirea situatiilor de urgenta, interventia efectiva 
si coordonarea  echipelor care actioneaza in cazul producerii unuor situatii de urgenta. 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul  pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino”, 96, Rudului, Ploiesti 
Tipul sau sectorul de activitate Prevenirea situatiilor de urgenta 

 
Data Decembrie 2004 - Iulie 2007 

Ocupatia sau pozitia ocupata Comandant de subunitate 
                       Principalele activitati     

si responsabilitati 
Coordonarea unei subunitati de pompieri in pregatirea si interventia in cazul situatiilor de 
urgenta, pentru salvarea vietii si a proprietatii si pentru reducerea consecintelor in urma 
situatiilor de urgenta 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul  pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino”, 96, Rudului, Ploiesti 
Tipul sau sectorul de activitate Interventia in cazul situatiilor de urgenta 

Data Octombrie 1996 - Decembrie 2003 
Ocupatia sau pozitia ocupata Pompier  

                       Principalele activitati     
si responsabilitati 

Participarea la interventii in cazul situatiilor de urgenta, pentru salvarea vietii si a proprietatii 
si pentru reducerea consecintelor in urma situatiilor de urgenta. 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul  pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino”, 96, Rudului, Ploiesti 
Tipul sau sectorul de activitate Interventia in cazul situatiilor de urgenta 

Educatie si formare  

Data Decembrie 2003 - prezent 
Principalele materii studiate si 

competentele dobandite 
Teza de Doctorat: “Contributii privind imbunatatirea conditiilor de preparare a emulsiilor 
destinate stingerii incendiilor din industria de petrol” 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti 

Data Octombrie 2012 
Principalele materii studiate si 

competentele dobandite 
Seminarul International din Belgrad – Serbia cu tema ''Managementul incendiilor de padure – 
Experiente si invataminte'' – Programul de Management si Antrenament Impotriva Dezastrelor 
pentru 2012 (DPPI SEE) 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

Departamentul de Management al Situatiilor de Urgenta din cadrul Ministerului de Interne al 
Serbiei in cooperare cu Agentia pentru Managemetul Situatiilor de Urgenta a Danemarcei. 

 
 
 
 

 



Data   Septembrie 2012  
Principalele materii studiate si 

competentele dobandite 
- Intelegerea teoriei dezvoltarii incendiilor in interiorul constructiilor si efectele periculoase ale 
acestora; 
- Antrenamentul practic in folosirea aparatelor de respirat in cazul incendiilor din interiorul 
constructiilor; 
- Dobandirea cunostintelor privind efectele incendiilor asupra oamenilor si modalitatile de 
prim-ajutor; 
- Aplicarea diferitelor tehnici de stingere a incendiilor manifestate in interiorul constructiilor; 
- Antrenament practic in folosirea echipamentului de stingere in cazul situatiilor de flashover. 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

Centrul International de Antrenament din Slovenia. 

    Data   Iunie 2012  
Principalele materii studiate si 

competentele dobandite 
- Aprofundarea teoriei dezvoltarii incediilor de padure; 
- Folosirea diferitelor tehnici de stingere a incendiilor de padure. 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

Conferinta Internationala – Managementul Incendiilor de Padure '' Prevenirea si lupta impotriva 
inceniilor de padure'', cu personalul Scolii de aplicatie din Valabre - France 

Data   Iunie 2011
Principalele materii studiate si 

competentele dobandite 
Conferinta privind Aplicatiile Biotehnologiei Moderne pentru trararea apelor uzate 

  
Data   Aprilie 2011 

Principalele materii studiate si 
competentele dobandite 

Modalitati practice de acordare a primului-ajutor 

Denumirea organizatiei de educatie 
sau formare 

Crucea Rosie Romania 

Data Septembrie 2007  - Mai 2010 
Titlul sau calificarea obtinuta Diplomat 

Principalele materii studiate si 
competentele dobandite 

Relatii Internationale si Studii Europene 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

Universitatea “Spiru Haret” Bucuresti 

Data  Aprilie 2010 
Principalele materii studiate si 

competentele dobandite 
 Sesiunea stiintifica cu participare internationala “Strategii XXI – Securitate and Aparare 
Europeana in Contextul Crizei Economico-Financiare” 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” Bucuresti 

Data Octombrie 2008 - 2010 
Titlul sau calificarea obtinuta Masterat 

Principalele materii studiate si 
competentele dobandite 

Drept Social Roman si European 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

Universitatea “Ecologica” Bucuresti 

Data  2006 
Principalele materii studiate si 

competentele dobandite 
   Aprofundarea Limbii Engleze   

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

Centrul de Studii Postuniversitare Bucuresti 

Data 2004 
Principalele materii studiate si 

competentele dobandite 
Cursuri de aprofundare a legislatiei in domeniul prevenirii incendiilor 
 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

 
 
 

Centrul National de Studii Bucuresti



                          Data    Octombrie 1996 - Iunie 2003
Titlul sau calificarea obtinuta Inginer diplomat 

Principalele materii studiate si 
competentele dobandite 

Inginerie Mecanica si Electrica – Departmentul Rafinarie 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti 

Data October 1995 - Septembrie 1996 
Titlul sau calificarea obtinuta Subofiter 

Principalele materii studiate si 
competentele dobandite 

Pregatirea si interventia in cazul situatiilor de urgenta, pentru salvarea vietii si a proprietatii si 
pentru reducerea consecintelor in urma situatiilor de urgenta. 

Denumirea organizatiei de 
educatie sau formare  

 

Scoala de subofiteri Pompieri “Pavel Zaganescu” Boldesti 

Competente si formare  

Limba materna Romana 
Limbi straine cunoscute  

 Intelegere Vorbire Scriere 
 Ascultare Citire Participare la 

conversatie 
Discurs oral  

Engleza C1 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

Franceza A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

  Competente de comunicare Bune abilitati de comunicare dobandite in urma activitatilor desfasutate in cadrul diferitelor 
tipuri de colectivitati - structuri militare, echipe sportive. 

  
Competente 

organizationale/manageriale 
 - Pentru o perioada de doi ani si sase luni am fost comandantul unei subunitati de pompieri 
timp in care am coordonat toate activitatile specifice pregatirii si interventiei in cazul situatiilor 
de urgenta. 
 -In timpul doctoratului am organizat diferite activitati pentru cercetarile specifice tezei de 
doctorat.

Competente tehnice In timpul scolii militare am absolvit cursurile tehnice, iar in timpul exercitarii functiei de 
comandant de subunitate am coordonat activitatile de reabilitare a autospecialelor de 
interventie din subunitatea respectiva. 

Competente informatice O buna stapanire a majoritatii componentelor pachetului Office si cunostinte de editare foto. 

Competente artistice Am absovit Scoala Populara de Arte din cadrul Palatului Culturii din Ploiesti in perioada     
1996 - 2000 si pot canta la mai multe instrumente muzicale (pian, acordeon, orga, saxofon, 
taragot, trompeta, nai, chitara). 

Alte competente Pentru mai bine de sase ani am urmat cursurile Scolii de Pilotaj “Gheorghe Banciulescu” 
Strejnic si pentru perioada unui sezon am urmat cursurile de parasitism, obtinand brevet si 
licenta de parasutist sportiv. 

Permis de conducere Detin permis de conducere pentru urmatoarele categorii: A, B, C,D, E.   

Informatii suplimentare Publicatii: 
- Dumitru E. T., Tudor I. - Viscosity of Foam Concentrate Products Used for Extinguishing 

Fires in the Oil Industry, Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică, 
Vol. LXI, No. 1/2009. 

- Dumitru E. T., Tudor I. - The Study of Liquid’s jets Used to Extinguish Petroleum Product 
Fires, Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică, Vol. LXI, No. 
2/2009. 

- Dumitru E. T., Tudor I. - Experimental research Reffering to Obtaining Mixture Water – Foam 
Concentrate Used for Extinguishing Fires of Petroleum Products, Buletinul Universităţii 
Petrol – Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică, Vol. LXIII, No. 2/2012. 



- Dumitru E.T., Nicolae I. N., Ştefan F.– Sistemul de management al securităţii, sursă de 
combatere a criminalităţii industriale, generatoare de situaţii de urgenţă în rafinaj-
petrochimie, Sesiunea Ştiinţifică de Comunicări cu Participare Internaţională 
„Managementul Situaţiilor de Urgenţă”  - Secţiunea Ştiinţe  Inginereşti  - „SIGPROT 2011” 
Academia De Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Bucureşti, 03 
noiembrie 2011. 

- Nicolae I. N., Ştefan F., Dumitru E.T. – Abordarea criminologică a erorii umane în 
managementul procesărilor tehnologice, sursă de riscuri de evenimente generatoare de 
situaţii de urgenţă în rafinaj-petrochimie, Sesiunea Ştiinţifică de Comunicări cu Participare 
Internaţională „Managementul Situaţiilor de Urgenţă”  - Secţiunea Ştiinţe  Inginereşti - 
„SIGPROT 2011” Academia De Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – 
Bucureşti, 03 noiembrie 2011. 

- Ştefan F., Dumitru E.T., Nicolae I. N.– Unele aspecte fundamentale privind periculozitatea în 
situaţii de urgenţă, la rezervoarele industriale de produse petroliere, Sesiunea Ştiinţifică 
de Comunicări cu Participare Internaţională „Managementul Situaţiilor de Urgenţă”  - 
Secţiunea Ştiinţe  Inginereşti  - „SIGPROT 2011” Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”, Facultatea de Pompieri – Bucureşti, 03 noiembrie 2011. 

- Dumitru E.T., Ştefan T. – Managementul securității la incendiu, Sesiunea de Comunicări 
Ştiinţifice cu Participare Internaţională „Securitate şi Apărare Europeană în Contextul 
Crizei Economico-Financiare” - Secţiunea Management şi Educaţie – Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” 
Bucureşti, 15 – 16 aprilie 2010. 

- Ştefan T., Dumitru E.T. – Aspecte fundamentale privind managementul riscului 
tehnic/tehnologic”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională 
„Securitate şi Apărare Europeană în Contextul Crizei Economico-Financiare” - Secţiunea 
Management şi Educaţie – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 15 – 16 aprilie 2010. 

 


