Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume COLESNIC VALENTIN
Adresă(e) Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș, Romania
Telefon: +40 256 434 870
E-mail(uri) office@isutimis.ro
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 14.12.1975
Sex Masculin
Experienţa profesională Ofițer în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș
Perioada 06.07.2015– prezent
Funcţia sau postul ocupat Prim-adjunct al Inspectorului Șef în Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al
județului Timiș,Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Activităţi şi responsabilităţi Monitorizare și evaluare situații de urgență, coordonare tehnică operațională a
principale intervențiilor pentru gestionarea situațiilor de urgență, prevenire situații de urgență,
pregătirea continuă a personalului, organizare și planificare misiuni și resurse, asigurare
de comunicații și tehnologia informației.
Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor subordonate, în
vederea îndeplinirii misiunilor specifice, precum și a activităților necesare
asigurării unei capacități optime de intervenție a inspectoratului;
Gestionarea situațiilor de urgență.
Coordonarea activităților privind asigurarea comunicațiilor și protecția
informațiilor clasificate.
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș,
Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Tipul activităţii sau sectorul de Comandă
activitate
Perioada 15.05.2015–06.07.2015
Funcţia sau postul ocupat Împuternicit Prim-adjunct al Inspectorului Șef în Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Banat” al județului Timiș,Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Activităţi şi responsabilităţi Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor subordonate, în
principale vederea îndeplinirii misiunilor specifice, precum și a activităților necesare
asigurării unei capacități optime de intervenție a inspectoratului;
Gestionarea situațiilor de urgență;
Coordonarea activităților privind asigurarea comunicațiilor și protecția
informațiilor clasificate.
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș,
Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Tipul activităţii Managementul situațiilor de urgență
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Perioada 15.03.2013–15.05.2015
Funcţia sau postul ocupat Comandant Detașament I în cadrul Detașamentului 2 de Pompieri
Timișoara, str.16 decembrie 1989 nr. 48, Timișoara, județul Timiș
Activităţi şi responsabilităţi Gestionare situații de urgență (stingere incendii, acțiuni de salvare, evacuare și
principale protejare persoane, animale, bunuri aflate în pericol, limitare și înlăturare a
urmărilor accidentelor, catastrofelor și calamităților naturale, alte activități de
urgență medicală și de protecție civilă);
Pregătirea pentru intervenție a personalului operativ din cadrul subunității;
Activități de cunoaștere a particularităților operative privind intervenția în raionul
de intervenție, întocmire /actualizare documente operative.
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș,
Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Tipul activităţii
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii

Managementul situațiilor de urgență
15.01.2006–15.03.2013
Comandant Detașament în cadrul Detașamentului 2 de Pompieri
Timișoara, str.16 decembrie 1989 nr. 48, Timișoara, județul Timiș
Gestionare situații de urgență (stingere incendii, acțiuni de salvare, evacuare și
protejare persoane, animale, bunuri aflate în pericol, limitare și înlăturare a
urmărilor accidentelor, catastrofelor și calamităților naturale, alte activități de
urgență medicală și de protecție civilă);
Pregătirea pentru intervenție a personalului operativ din cadrul subunității;
Activități de cunoaștere a particularităților operative privind intervenția în raionul
de intervenție, întocmire /actualizare documente operative.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș,
Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Managementul situațiilor de urgență

Perioada 2004 - 2006
Funcţia sau postul ocupat Locțiitor Comandant Detașament în cadrul Detașamentului 2 de
Pompieri Timișoara, str.16 decembrie 1989 nr. 48, Timișoara, județul
Timiș
Gestionare
situații de urgență (stingere incendii, acțiuni de salvare, evacuare și
Activităţi şi responsabilităţi
principale protejare persoane, animale, bunuri aflate în pericol, limitare și înlăturare a
urmărilor accidentelor, catastrofelor și calamităților naturale, alte activități de
urgență medicală și de protecție civilă).
Pregătirea pentru intervenție a personalului operativ din cadrul subunității.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș,
Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Intervenții în situații de urgență
2003 - 2004
Ofițer II în cadrul Inspecției de Prevenire a Incendiilor
Activități de control și prevenire a incendiilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș,
Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Prevenirea incendiilor
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Perioada 2002 - 2003
Funcţia sau postul ocupat Locțiitor comandant detașament în cadrul Detașamentului 1 de
Pompieri Timișoara, Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Activităţi şi responsabilităţi Gestionare situații de urgență (stingere incendii, acțiuni de salvare, evacuare și
principale protejare persoane, animale, bunuri aflate în pericol, limitare și înlăturare a
urmărilor accidentelor, catastrofelor și calamităților naturale, alte activități de
urgență medicală și de protecție civilă);
Pregătirea pentru intervenție a personalului operativ din cadrul subunității;
Activități de cunoaștere a particularităților operative privind intervenția în raionul
de intervenție, întocmire /actualizare documente operative.
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș,
Str. Înfrățirii nr. 13, Timișoara, județul Timiș
Tipul activităţii
Intervenții în situații de urgență
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Tipul activităţii
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

2014 - 2016
Management și Integrare Europeană
Universitatea de Vest Timișoara
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Studii Universitare de Master (Forma de Învățământ - Zi)
Economie și Afaceri Internaționale
03.03.2014 – 14.03.2014
Certificat de absolvire în cercetarea cauzelor de incendiu
Institutul de Studii pentru Ordine Publică București
Curs

Perioada 05- 23.05.2008
Calificarea / diploma obţinută

Formator în gestionarea actului de comandă și a metodelor de formare în
situații de urgență

Disciplinele principale studiate /
Curs de formator în gestionarea actului de comandă și a metodelor de formare, în
competenţe profesionale
situații de urgență organizat în Oradea cu experți din Franța
dobândite
Perioada 12- 18.04.2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire
Disciplinele principale studiate /
Gestionarea situațiilor de urgență în transportul de mărfuri periculoase organizat în
competenţe profesionale
Oradea cu experți din Franța
dobândite
Perioada 04.01-01.04.2005
Calificarea / diploma obţinută Formator în domeniul acordării primului ajutor calificat și descarcerare
Disciplinele principale studiate /
Curs de formator în domeniul acordării primului ajutor calificat și descarcerare
competenţe profesionale
organizat la Centrul Național Tîrgu Mureș
dobândite
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Perioada 2004
Curs de formare în domeniul intervenției la accidente rutiere – descarcerare
organizat în Timișoara de organizația pompierilor profesioniști ,, Pompiers Alsace
Solidarite,, Mulhouse Franța
Calificarea / diploma obţinută
Curs de formare în domeniul primului ajutor medical în cadrul echipajului
organizat în Timișoara de organizația pompierilor profesioniști ,, Pompiers Alsace
Solidarite,, Mulhouse Franța
Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Instructor formator în domeniul acordării primului ajutor medical
Disciplinele principale studiate / Curs de formare în domeniul primului ajutor medical respectiv de instructor
competenţe profesionale formator organizat în Timișoara de organizația pompierilor profesioniști ,,
dobândite Pompiers Alsace Solidarite,, Mulhouse Franța
Perioada 1997 – 2002
Calificarea / diploma obţinută Inginer instalații pentru construcții – pompieri
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul insti uţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Tipul activităţii

Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență; instalații pentru construcții
(electrice, încălzire, ventilație, hidraulice); instalații speciale de stingere etc.
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București –
Facultatea de Pompieri
Studii universitare (militare) de licență științe inginerești / zi

Perioada 1991 – 1995
Diploma de bacalaureat
Calificarea / diploma obţinută
Atestat profesional „electroenergetic stații și rețele electrice”
Disciplinele principale studiate / Cunoaștere electrotehnică, electroenergetică.
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul insti uţiei de Liceul energetic Iași
învăţământ / furnizorului de
formare
Tipul activităţii Studii liceale / zi
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1 independen C1
C1
Limba rusă C1 independen C1
independent
independent
independent
t
t
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Limba franceză
A2
A2
A1
A1
A1
elementar
elementar
elementar
elementar
elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Citire
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Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de relaționare și lucru în echipă; capacitate de a gestiona conflictele
pentru a asigura coeziunea echipelor și turelor de serviciu și pentru realizarea unui
climat optim de muncă, ca un garant al eficienței – aptitudini dobândite începând
din perioada facultății până în prezent.
Competenţe şi abilităţi Rezistență la stres, privațiuni și solicitări intense, echilibru psiho-emoțional și
profesionale comportamental, spirit de colaborare, spirit de observație, capacitate de
raționament corect și rapid, capacitate decizională în situații limită, capacitate de a
lucra sub presiunea timpului, coordonare psiho-motorică în condiții de stimulare
intensă și pressing temporal, capacitate de concentrare, distributivitatea,
selectivitatea, operativitatea și mobilitatea atenției, capacitate de însușire de noi
cunoștințe, priceperi și deprinderi, capacitate de recepționare și prelucrare rapidă a
informațiilor, capacitate de adaptare la situații cu grad ridicat de noutate și
complexitate, aptitudini de comunicare, implicarea activă în sarcini, promptitudine
în reacții, capacitate de a evalua rapid și corect o situație și riscurile asociate
acesteia, manifestarea și asumarea responsabilității în acțiuni, respectarea eticii și
deontologiei profesionale, motivație profesională pentru pregătire și perfecționare,
receptivitate la inițiativele personalului.
Aptitudini și competențe Capacitate de organizare, planificare a activităților; capacitate de mobilizare,
organizatorice motivare și de conducere a forțelor, de menținere a cooperării și de control, gândire
analitică și conceptuală.
Competenţe şi aptitudini de Bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru
utilizare a calculatorului prezentări).
Permis(e) de conducere Permis de Conducere Categoria ,,A, B, C’’
Informaţii suplimentare Persoane de contact: Lt.col. ing. MIHOC LUCIAN-VASILE
Colonel PREDA VIOREL
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