
 
CURRICULUM 

VITAE EUROPEAN 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BOBOC  MARIN 
Adresă(e) Bl. 43, Ap. 20, Str. Ghirlandei, 062243, Bucureşti, Sector 6, România 

Telefon(oane)   Mobil: +40 721528184     
Fax(uri) - 

E-mail(uri) boboc_marin@yahoo.com; bobocmarin@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 01/05/1979 
  

Sex Masculin 
  

 
 

Experienţa profesională  
  

Perioada Din decembrie 2005 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Certificarea Personalului şi Atestarea Persoanelor Juridice 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii de formare profesională şi autorizare a persoanelor fizice și juridice 
care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; asigurarea protecţiei 
informaţiilor clasificate   

Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, B-dul Ferdinand I, nr. 139, 
sector 2, Bucureşti; 0212521264 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie 

  
 
 

Perioada Din august 2002 până în decembrie 2005 
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Formarea profesională şi autorizarea persoanelor fizice și juridice care efectuează lucrări în 
domeniul apărării împotriva incendiilor 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, b-dul Ferdinand I, nr. 139, 
sector 2, Bucureşti; 0212521264 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie 

  
 
 

Educaţie şi formare 
 
       Perioada 
              Calificarea / diploma obţinută 
 

                
               Numele şi tipul instituţiei de       
                învăţământ / furnizorului de  
                                                 formare 
 
 
                                               Perioada 
              Calificarea / diploma obţinută 
 
               Numele şi tipul instituţiei de       
                învăţământ / furnizorului de  
                                                 formare 
 
 
 

 
 
08 iunie – 26 iunie 2015 
Curs pentru dezvoltarea carierei; Specialitatea Management (ofiţeri care ocupă funcţii de 
conducere) / Certificat de absolvire 
 
Ministerul Afacerilor Interne – Institutul de Studii pentru Ordine Publică 
 
 
 
 
26 mai – 06 iunie 2014 
Curs de specializare; Specialitatea Cercetarea cauzelor de incendiu / Certificat de absolvire 
 
Ministerul Afacerilor Interne – Institutul de Studii pentru Ordine Publică 
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Perioada 05 noiembrie – 08 decembrie 2012 
Calificarea / diploma obţinută Consultant de securitate / Certificat de absolvire (specializare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Organizarea activităţii de consultanţă de securitate; Determinarea nivelului de securitate în 
cadrul organizaţiei; Întocmirea documentelor specifice activităţii de consultanţă; Stabilirea 
strategiei de asigurare a securităţii organizaţiei; Verificarea modului de respectare a măsurilor 
de securitate; Reprezentarea intereselor organizaţiei pe probleme de securitate. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 
 

Asociaţia Centrul de Afaceri Reşiţa – Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor 

Perioada 05 noiembrie – 08 decembrie 2012 
Calificarea / diploma obţinută Manager de securitate / Certificat de absolvire (specializare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Organizarea sistemului de management al securităţii; Verificarea conformităţii cu prevederile 
din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă; Urmărirea conformităţii prevederilor din 
domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie a mediului; Dezvoltarea profesională de 
securitate; Organizarea securităţii fizice; Organizarea securităţii personalului; Asigurarea 
securităţii documentelor; Stabilirea securităţii industriale; Organizarea securităţii sistemelor 
informatice şi de comunicaţii; Evaluarea INFOSEC. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Centrul de Afaceri Reşiţa – Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor 

 
 
                                               Perioada 
              Calificarea / diploma obţinută 
         Disciplinele principale studiate /                   
      competenţe profesionale dobândite 
 
 
 
 

 
 
06 august – 01 septembrie 2012 
Inginer sisteme de securitate / Certificat de absolvire (specializare) 
Organizarea activităţii de instalare a sistemelor tehnice de securitate; Instalarea sistemelor 
tehnice de detecţie şi alarmare la efracţie şi control al accesului; Instalarea sistemelor 
tehnice de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu; Instalarea sistemelor tehnice de 
televiziune cu circuit închis (TVCI); Realizarea sistemelor tehnice de monitorizare; 
Asigurarea testării, evaluării şi punerii în funcţiune a echipamentelor şi sistemelor tehnice de 
detecţie şi alarmare la efracţie şi control al accesului, de detectare, semnalizare şi alarmare la 
incendiu, de televiziune cu circuit închis, de monitorizare; Asigurarea mentenanţei şi 
service-ului pentru sistemele tehnice de detecţie şi alarmare la efracţie şi control al 
accesului, de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, de televiziune cu circuit închis, 
de monitorizare; Instruirea beneficiarului asupra utilizării şi întreţinerii sistemului. 

               Numele şi tipul instituţiei de         
   învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

Asociaţia Centrul de Afaceri Reşiţa – Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor 

Perioada 09 noiembrie – 24 noiembrie 2009 
Calificarea / diploma obţinută Formator / Certificat de absolvire (perfecţionare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la formare; 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul formării; Proiectarea 
programelor de formare; Organizarea programelor şi a strategiilor de formare; Evaluarea, 
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi strategiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

EUROTRAINING SOLUTION SRL – Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor 

  
Perioada noiembrie 2008 – mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Specialist în elaborarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor nivel 3 / Certificat de 
competenţe profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiza ocupaţională; Dezvoltarea şi revizuirea de standarde ocupaţionale şi calificări 
asociate; Verificarea şi validarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Finish Consulting Group International LTD (Finlanda) – Proiect Phare 2006 “Înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Calificări” EuropeAid/124584/D/SER/RO 
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Perioada 05 noiembrie – 09 noiembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Ignifugator / Certificat de absolvire (iniţiere) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Aplicarea produselor ignifuge pe suport; Asigurarea condiţiilor de ignifugare; Determinarea 
caracteristicilor frontului de lucru; Întocmirea documentelor specifice activităţii de 
ignifugare; Verificarea calităţii ignifugării. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

AUSTING COM SRL –  Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor 

 
 

 

Perioada 22 octombrie – 09 noiembrie 2007 
Calificarea / diploma obţinută Evaluator de risc de incendiu / Certificat de absolvire (perfecţionare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Culegerea datelor pentru identificarea şi evaluarea riscului de incendiu; Calculul parametrilor 
pentru evaluarea nivelului de risc de incendiu a construcţiilor; Prelucrarea şi interpretarea 
datelor în vederea determinării criteriilor şi nivelurilor de performanţă privind siguranţa la 
foc; Evaluarea riscului de incendiu; Elaborarea scenariilor de siguranţă la foc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

AUSTING COM SRL –  Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor 

  
Perioada 15 octombrie – 26 octombrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor / Certificat de 
absolvire (perfecţionare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice; Avizarea documentaţiilor 
privind prevenirea şi stingerea incendiilor; Controlul modului de respectare a măsurilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor; Elaborarea documentelor specifice activităţii PSI; 
Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; Investigarea contextului 
producerii incendiilor; Monitorizarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 
Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor; Planificarea activităţii de prevenire şi 
stingere a incendiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

AUSTING COM SRL –  Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor 

  
Perioada 22 noiembrie 2004 – 10 februarie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator de competenţe profesionale / Certificat de absolvire (perfecţionare) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Planificarea şi organizarea evaluării; Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării; 
Efectuarea evaluării; Elaborarea instrumentelor de evaluare; Analizarea informaţiilor şi 
luarea deciziei privind competenţa; Verificarea internă a proceselor de evaluare; Verificarea 
externă a proceselor de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

FAITEST CENTRU EDUCAŢIONAL –  Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor 

  
Perioada ianuarie 2004 – ianuarie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Managementul riscului de incendiu / Diplomă de studii postuniversitare de specializare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Acte normative naţionale şi internaţionale în domeniul managementului riscului de 
incendiu; Elemente moderne de teoria arderii, produse şi procedee de termoprotecţie şi 
stingere; Sistemul european de clasificări şi performanţe pentru produsele utilizate în 
construcţii; Instalaţii moderne de semnalizare şi stingere a incendiilor; Managementul 
riscului de incendiu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” / Facultatea de Pompieri 
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Perioada 2002 – 2003 
Calificarea / diploma obţinută Inginerie hidraulică / Diplomă de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de modelare fizică; Teoria sistemelor; Modelarea şi simularea proceselor; Modelare 
şi simulare sisteme; Complemente de mecanica fluidelor; Maşini şi echipamente hidraulice; 
Calculul şi optimizarea sistemelor de transport ale fluidelor; Managementul investiţiilor 
aferente instalaţiilor; Impactul sistemelor termo-hidraulice asupra mediului; Chimia şi 
microbiologia apei; Gestiunea şi controlul sistemelor hidraulice; Sisteme moderne de 
prevenire şi combaterea incendiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti / Facultatea de Instalaţii 

  
Perioada septembrie 1997 – iulie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Instalaţii pentru construcţii / Diplomă de inginer 
Ofiţer activ / Diplomă de înaintare în gradul de sublocotenent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Materiale de instalaţii; Mecanică; Hidraulică; Electrotehnică; Termotehnică; Instalaţii 
electrice; Instalaţii sanitare şi de gaze; Construcţii; Alimentări cu apă şi canalizări; Instalaţii 
de încălzire; Instalaţii de ventilare şi condiţionare; Instalaţii şi echipamente de protecţie la 
incendiu; Tehnica şi tactica intervenţiilor; Prevenirea incendiilor; Comportarea şi protecţia 
la foc a construcţiilor şi instalaţiilor; Fiabilitatea instalaţiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” / Facultatea de Pompieri 

  
Perioada 1993 – 1997 

Calificarea / diploma obţinută Programator (ajutor) Operator tehnică de calcul / Atestat  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Limbaje de programare, tehnici de programare şi utilizarea calculatoarelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Grupul Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii nr. 5 Bucureşti 

  
Perioada 1993 – 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Liceu cu profil economic – informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Grupul Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii nr. 5 Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 
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Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă dezvoltat ca urmare a desfăşurării multiplelor activităţi de pregătire practică 
efectuate în perioada de pregătire militară. 
Activitatea profesională desfăşurată atât ca ofiţer specialist dar şi ca şef  serviciu presupune 
intrarea în contact zilnic cu un număr mare de beneficiari, persoane care solicită autorizarea, 
participanţi la programe de formare profesională, ceea ce a dus la o bună dezvoltare a 
abilităţilor de comunicare şi relaţionare.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de coordonare şi spirit organizatoric materializate prin conducerea activităţii 
Serviciului Certificarea Personalului şi Atestarea Persoanelor Juridice din cadrul Centrului 
Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă. Activitatea principală constă în: 
organizarea programelor de formare profesională a adulţilor pentru ocupaţii specifice din 
domeniul apărării împotriva incendiilor; autorizarea la nivel naţional a persoanelor fizice şi 
juridice pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Activitatea desfăşurată din anul 2002 până în prezent a dus la o bună cunoaştere a 
domeniului de apărare împotriva incendiilor, însuşirea prevederilor reglementărilor 
naţionale şi europene, perfecţionarea cunoştinţelor despre sistemele, instalaţiile, aparatele, 
dispozitivele şi substanţele utilizate în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. 
 Am elaborat o serie de standarde ocupaţionale pentru ocupaţii specifice domeniului apărării 
împotriva incendiilor în cadrul Proiectului Phare 2006 “Înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Calificări” EuropeAid/124584/D/SER/RO. 
Am participat la elaborarea dosarelor de autorizare a Centrului Naţional pentru Securitate la 
Incendiu şi Protecţie Civilă ca furnizor de formare profesională a adulţilor, precum şi la 
elaborarea suporturilor de curs. Am participat la un număr mare de cursuri în calitate de 
lector sau evaluator. 

   

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Specializarea de Programator (ajutor) Operator tehnică de calcul şi activităţile desfăşurate 
zilnic mi-au dezvoltat o serie de aptitudini şi competenţe în lucrul cu tehnica de calcul. La 
acest moment sunt în măsură să utilizez eficient orice calculator având o bună stăpânire a 
principalelor aplicaţii Microsoft Office (Word, Excel şi Power Point). 
Sunt în măsură să utilizez informaţiile de pe Internet cu browser-ul Internet Explore şi 
cunosc modul de lucru al motoarelor de căutare Google şi Yahoo  

  

Alte competenţe şi aptitudini Rezistenţă la stres şi flexibilitate în gândire 
Dorinţă permanentă de perfecţionare şi îmbunătăţire a propriilor performanţe 
Hobby-uri: numismatică 
Sporturi: fitness; înot 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoriile B, C 
  

Informaţii suplimentare Referinţe despre activitatea mea pot fi oferite de către: 
• Strugariu Robert Dumitru – Ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă, tel. 0723139294; 
• Bălănescu Liviu Valentin – Conferenţiar la Facultatea de Pompieri, tel. 

0752147292; 
• Paţa Bogdan – Manager securitate OMV Petrom, tel. 0723365198.  

  

 
 
 

 12.09.2016         
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