
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DOBOCAN VASILE ADRIAN 

Adresă Nr. 47B,  457246, Aghireş, România  

Telefon 0260611212 Mobil: 0751177231 

Fax 0260615621 

E-mail ady_dobocan@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 24.06.1979 
  

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prim adjunct al inspectorului şef II 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizează şi conduce activităţile specifice managementului situaţiilor de urgenţă. 
Asigură implementarea culturii de securitate în rândul personalului în calitate de şef al structurii de 
securitate. 
Reprezintă inspectoratul în relaţiile cu structurile Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă la nivel judeţean, pentru gestionarea acestora. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, bd. Mihai Viteazul, nr.57, loc. 
Zalău, jud. Sălaj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate comandă 
  

Perioada 2008-2010 

Funcţia sau postul ocupat Comandant detaşament - Detaşamentul de Pompieri Zalău 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea efectivelor subunităţii în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă din raionul de 
intervenţie. 
Organizarea şi conducerea  pregătirii pentru intervenţie a personalului. 
Gestionarea resurselor avute la dispoziţie. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, bd. Mihai Viteazul, nr.57, loc. 
Zalău, jud. Sălaj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate comandă 
  

 

Perioada 2003, 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Locţiitor comandant detaşament – Detaşamentul de Pompieri Zalău 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă din 
raionul de intervenţie 
Pregătirea pentru intervenţie a personalului subunităţii 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, bd. Mihai Viteazul, nr.57, loc. 
Zalău, jud. Sălaj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate comandă 
  

Perioada 2004 

Funcţia sau postul ocupat Adjunct comandant secţie – Secţia de Pompieri Jibou  

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă din 
raionul de intervenţie 
Pregătirea pentru intervenţie a personalului subunităţii 



Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, bd. Mihai Viteazul, nr.57, loc. 
Zalău, jud. Sălaj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate comandă 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 18-29.05.2009 

Calificarea / diploma obţinută CERTIFICAT DE ABSOLVIRE – Curs de perfecţionare în carieră – Managementul situaţiilor de 
urgenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul situaţiilor de urgenţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Administraţiei şi Internelor – Institutul de studii şi ordine publică Bucureşti 

  

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE MASTER – Marketing, audit şi expertiză contabilă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

E-marketing, Contabilitate managerială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad 
Facultatea de Marketing Management Informatică 

  

Perioada 1998-2003 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENŢĂ – INGINER DIPLOMAT – INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instalaţii electrice, sanitare, de încălzire şi de gaze, Rezistenţa materialelor, Hidraulică, Chimie, 
Termodinamică, Matematici speciale, Sisteme informatice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti –  
Facultatea de Pompieri 

  

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE BACALAUREAT  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română, matematică, fizică, informatică, istorie, geografie, chimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Învăţământului – Grup Şcolar „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău 
 

  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B1 
  Utilizator 

independent               A2 
Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare în diferite medii, capacitate bună de comunicare, spirit creativ 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, capacităţi decizionale 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Stăpţnire bună a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Cunoştinţe elementare al aplicaţiilor de grafică pe calculator (Corel, PhotoShop) 

  

Permis de conducere - categoria B, C 
  

 
 


