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Curriculum vitae   

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume NICOLAE Iulian-Narcis 

Adresă(e) Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 269, bl. 16, sc. A, ap. 32 

Telefon(oane) Mobil: 0721.406.214, fix: 0344/147 852 

 
Fax(uri) 

 
e-mail(uri) 

                                         
                                          
Naţionalitate 

- 
 
nicolae112@yahoo.com 
 
română 

Data naşterii 09 octombrie 1978 

Sex  masculin 

                                        

          Locul de muncă /                

Domeniul ocupaţional 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova, 

str.Rudului, nr.96 

Tel./fax. 0244/595366, e-mail: isu_ph@isuprahova.ro 

 

Ofiţer 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

Perioada 2011 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova, str. 

Rudului, nr. 96 Tel./fax. 0244/595366, e-mail: isu_ph@isuprahova.ro 

Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
Prevenirea situaţiilor de urgenţă 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer principal  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Verificări în cadrul instituţiilor şi operatorilor economici în vederea asigurării condiţiilor de 

respectare a legislaţiei în vigoare privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, intervenţia efectivă şi 

coordonarea echipelor care acţionează în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. Verificarea 

documentaţiei şi în teren în vederea avizării în domeniul de competenţă. 

 

Perioada  

 

2010 – 2011 

Numele şi adresa angajatorului 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova, str. 

Rudului, nr. 96 Tel./fax. 0244/595366, e-mail: isu_ph@isuprahova.ro 

Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
Prevenirea situaţiilor de urgenţă 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer principal  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Inspecţia de Prevenire - Compartimentul SEVESO – controlul activităţilor cu pericol de accident 

major în care sunt implicate substanţe periculoase. Verificări în cadrul instituţiilor şi operatorilor 

economici clasificaţi conform H.G.R. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident 

major în care sunt implicate substanţe periculoase, în vederea asigurării condiţiilor de 

respectare a legislaţiei în vigoare privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, intervenţia efectivă şi 

coordonarea echipelor care acţionează în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. 

 

mailto:nicolae112@yahoo.co
mailto:isu_ph@isuprahova.ro
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Perioada  

 

2007 - 2010 

Numele şi adresa angajatorului 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova, str. 

Rudului, nr. 96 Tel./fax. 0244/595366, e-mail: isu_ph@isuprahova.ro 

Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
Intervenţia în situaţii de urgenţă 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer la comanda gărzilor de intervenţie 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonarea unei subunităţi din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban 

Cantacuzino” al Judeţului Prahova, în pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă, 

pentru salvarea vieţii şi a proprietăţii şi pentru reducerea consecinţelor în urma situaţiilor de 

urgenţă 

 

Perioada  

 

2004 – 2007 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Codrii Vlăsiei” al Judeţului Ilfov, Calea Bucureştilor, nr. 

222 C, loc. Otopeni, cod poştal 075150, tel. 021/2525510; fax. 021/2528406, e-mail. 

contact@isuilfov.ro 

Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
Situaţii de urgenţă 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de echipaje de intervenţie în situaţii de urgenţă 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă, pentru salvarea vieţii şi a proprietăţii şi pentru 

reducerea consecinţelor în urma situaţiilor de urgenţă 

 

Perioada  

 

1999 - 2004 

Numele şi adresa angajatorului 
Brigada de Pompieri „Dealul Spirii” a municipiului Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr.135, 

sector 5, Bucureşti, tel. 021/2075500, fax. 021/3165116, e-mail. contact@isubucuresti.ro 

Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
Situaţii de urgenţă 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de echipaje de intervenţie în situaţii de urgenţă 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă, pentru salvarea vieţii şi a proprietăţii şi  pentru 

reducerea consecinţelor în urma situaţiilor de urgenţă 

Perioada  

 

1999 – 1999 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Brigada de Pompieri „Dobrogea” a judeţului Constanţa, Bulevardul Mircea cel Bătrân, nr. 110, 

Mun. Constanţa, cod poştal 900663, tel. 0241/617381, fax. 0241/616342, e-mail. 

urgente@isuconstanta.ro 

Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
Situaţii de urgenţă 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de echipaje de intervenţie în situaţii de urgenţă 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă, pentru salvarea vieţii şi a proprietăţii şi pentru 

reducerea consecinţelor în urma situaţiilor de urgenţă 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 
Perioada  

 
2012 - prezent 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 
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Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie 

Tipul calificării/diploma obţinută - 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
- 

Perioada  
 

2008 - prezent 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Teza de Doctorat: „Studii şi cercetări criminologice privind ingineria şi managementul riscului 

tehnic/tehnologic, generator al situaţiilor de urgenţă, în rafinaj-petrochimie” 

Tipul calificării/diploma obţinută - 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
- 

Perioada  
 

2008 - 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Managementul riscului 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă masterat 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Studii de masterat 

  

Perioada  Aprilie 2010 

  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Sesiunea de Comunicări Știinţifice cu Participare Internaţională „Strategii XXI – Securitate şi 

Apărare Europeană în Contextul Crizei Economico-Financiare” 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de participare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 

Perioada  
 

2008 - 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Pregătire Psihopedagocică 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificate de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Nivelurile I şi II Psihopedagogic 

Perioada  
 

2006 - 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Facultatea de Drept 
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profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Drept Comunitar 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de masterat 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Studii de masterat 

Perioada  2000 - 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Facultatea de Drept 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Drept/ Ştiinţe Juridice 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Studii universitare de lungă durată 

Perioada  1997 - 1999 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldeşti, 

judeţul Prahova, str. Poligonului, nr. 2, or. Boldeşti-Scăieni, cod poştal 105300, tel./fax. 

0244/211202, e-mail: office@scoaladepompieri.ro 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Subofiţer pompier 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Studii postliceale 

Perioada  1993 - 1997 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Grup Şcolar Industrial „Construcţii de Maşini” nr. 1 din Ploieşti, Aleea Constructorilor nr. 1 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Profil matematică-fizică 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă bacalaureat 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Limbă maternă 

Studii liceale 

 

Română 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Engleză 

Franceză 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 

 

 uşurinţă în comunicare şi stabilirea de relaţii interumane; 

 spirit de lucru în echipă, dobândit din nevoia de a rezolva sarcini de serviciu 

complexe; 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Bine Bine Bine Bine Bine 

Bine Bine Bine Bine Bine 
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

Competenţe şi amptitudini 

tehnice 

Competente şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 capacitate de relaţionare cu instituţiile care concură la realizarea actului profesional. 

 

 exigenţa faţă de sine şi faţă de subordonaţi; 

 adaptabilitatea la situaţii des schimbătoare; 

 spirit organizatoric şi capacitate de conducere impuse de activitatea profesională; 

 rezistenţă la eforturi fizice şi intelectuale. 

Utilizarea aparaturii informatice de birou, MS Office, internet, e-mail, programare, comunicaţii 

mobile, staţii radio 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™), 

Pascal, Adobe Reader, Paint™, Corel Draw™, Autocad™. 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 
Desen artistic şi tehnic 

Alte competenţe şi aptitudini 

 

Curs specializare în descarcerare şi prim ajutor la Brigada de Pompieri „Crişana” a judeţului 

Bihor (2003); 

Curs de formator (2011); Curs Autocad (în curs); 

Membru al Asociaţiei Române de Mecanica Ruperii (ARMR), Membru al Asociaţie de Sudură 
din România (ASR), Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România (UCCJR) – 
Colegiul Bucureşti, Membru al Asociaţiei Sportive a Pompierilor din România (ASPR); 
Sportive: fotbal, volei, tenis de câmp, şah 
 

Permis de conducere Categoriile B şi B+C (1998). 

 


