
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE   

Nume Buzduga Sergiu Marius 

Adresă Mun. Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 19/13,  

Telefon 0749127423, 0758836058 

E-mail buzdugasergiu@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 15.05.1984 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

* Perioada  13.07.2016 – prezent, împuternicit adjunct inspector 

şef. 

* Numele şi adresa angajatorului I.S.U. „Someş” al judeţului Satu Mare, mun. Satu 

Mare, str. Fabricii nr. 35.  

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prevenirea situaţiilor de urgenţă – Inspecţia de 

Prevenire + coordonare activitate structuri cu 

responsabilităţi în domeniile comunicaţii şi 

tehnologia informaţiei, logistică şi achiziţii publice 

* Funcţia sau postul ocupat Împuternicit adjunct inspector şef. 

*Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

* Perioada 

Coordonarea activitaţii structurilor cu responsabilităţi 

în domeniile comunicaţii şi tehnologia informaţiei, 

logistică şi achiziţii publice. 

Îndrumarea şi conducerea activităţii personalului 

inspecţiei de prevenire. Coordonează planificarea şi 

desfăşurarea inspecţiilor, controalelor precum şi altor 

acţiuni de prevenire a situaţiilor de urgenţă. 

15.02.2010 – 13.07.2016, ofiţer specialist I – structura 

Avizare-Autorizare 

* Numele şi adresa angajatorului 

 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

* Funcţia sau postul ocupat 

*Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

 

 I.S.U. „Someş” al judeţului Satu Mare, mun. Satu 

Mare, str. Fabricii nr. 35. 

Structura Avizare Autorizare 

ofiţer specialist I – structura Avizare-Autorizare 

Coordonează compartimentul Avizare-Autorizare şi 

asigură elaborarea documentelor de conducere pentru 

îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestuia 



Perioada 

 

* Numele şi adresa angajatorului 

 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

* Funcţia sau postul ocupat 

*Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

 

20.07.2007-15.02.2010, ofiţer III la  Detaşamentul de 

Pompieri Satu Mare  

I.S.U. „Someş” al judeţului Satu Mare, mun. Satu 

Mare, str. Fabricii nr. 35. 

Intervenţii în situaţii de urgenţă 

ofiţer III la  Detaşamentul de Pompieri Satu Mare  

Planificarea, organizarea şi conducerea activităţilor de 

pregătire a personalului din subunitate, conducerea 

forţelor de intervenţie în domeniul situaţiilor de 

urgenţă. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Perioada 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 

al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

* Tipul calificării/diploma obţinută 

*Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale 

 

 

 

Perioada 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 

al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

*Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale 

 

* Tipul calificării/diploma obţinută 

* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perioada 

 

22.04 – 26.04.2013 

I.S.U. ,,Avram Iancu” al jud. Cluj 

 

 

Certificat de absolvire 

Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de 

bază, de cunoaşterea tehnicilor de descarcerare şi a 

principiilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor 

echipajelor de prim ajutor calificat 

2009 – 2010 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, filiala 

Satu Mare 

 

Ştiinţe juridice, Drept Administrativ şi Statutul 

Funcţionarului Public  

Diplomă de Master 

Studii postuniversitare 

 

Septembrie 2002 – iulie 2007 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 

al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” – Facultatea de 

Pompieri – str. Morarilor nr. 3, sector 2, Bucureşti. 

Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale 

 

 

Specialitatea instalaţii pentru construcţii. Studii în 

domeniul situaţiilor de urgenţă profesioniste. 



* Tipul calificării/diploma obţinută Diploma de Inginer diplomat  

* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

* Perioada 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 

al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

* Tipul calificării/diploma obţinută 

* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Studii universitare. 

 

Septembrie 1998 - Iunie 2002 

Grupul Şcolar Silvic Gurghiu, jud. Mureş  

 

 

Domeniu silvic 

Diplomă de bacalaureat 

Studii liceale forma de învăţământ zi, de patru ani 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute 

* abilitatea de a citi 

* abilitatea de a scrie 

* abilitatea de a vorbi 

Aptitudini şi competenţe sociale 

 

engleza             franceza                    maghiara  

bine  satisfacator  satisfacator  

bine             satisfacator  satisfacator 

bine  satisfacator  satisfacator  

Bune abilităţi de comunicare, lucru eficient în echipă, 

bun organizator, coordonator, rezistent la stres, 

discreţie şi spirit de sacrificiu, demnitate, încredere, 

responsabilitate. Autoperfecţionare, adaptabilitate. 

Aptitudini şi competenţe organizatorice 

 

O bună capacitate de a coordona şi administra 

proiecte, oameni. 

Aptitudini şi competenţe tehnice 

 

Abilităţi de desenare, proiectare a diferitelor instalaţii 

pentru construcţii, de utilizare  bună a calculatorului, 

utilizarea diferitelor sisteme de operare, Microsoft 

Office (Word, Excell, Power Point), navigare pe 

internet,  etc. 

Permis de conducere  BC+CE 

  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Căsătorit  

La cerere se pot aduce suplimentar referinţe 

 

Data:                                                                                                                  Semnătura: 

 
 


