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INFORMAŢII PERSONALE  

Adresă: Str. Lt. Marinescu, Nr. 38 – A4, Sat Valea 

Voievozilor, Com. Răzvad, Jud. Dâmbovița, România 

Telefon   0733393103 

E-mail marceltitianu@gmail.com  

Naționalitate  Română  

Data nașterii 10.10.1988 

 
LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ  FORMATOR 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

 

• Perioada (de la până la)   27 aprilie 2021 -prezent  

• Numele şi adresa 

angajatorului  

 Serviciul Public Județean Salvamont 

– Salvaspeo Dâmbovița  

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Salvare montană 

• Funcţia sau postul ocupat   – Referent Tehnic 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
 

-achiziții publice 

-Sef echipă Salvaspeo 
 
 

 

 

• Perioada (de la până la)   26 august 2019 - 27 aprilie 2021  

• Numele şi adresa 

angajatorului  

 Arctic Ulmi  

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Asigurarea Calității 

• Funcţia sau postul ocupat   Tehnician Calitate 
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• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
 

-Verificarea dimensională și vizuală a componentelor plastice și 

metalice (conform specificațiilor din Team Center), produse pentru 

asamblarea mașinilor de spălat. 

-Verificarea asamblarii calitative a componentelor și compararea 

codurilor cu cele din SAP. 

Verificarea echipamentelor OMNIA din liniile de asamblare 

(FailCheck Test). 

- Identificarea și transformarea mașinilor de spălat din categoria A în 

categoria B (prin programul SAP). 
 

 

• Perioada (de la până la)   februarie 2015-prezent  

• Numele şi adresa 

angajatorului  

 Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița –  

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Salvare montană 

• Funcţia sau postul ocupat   Salvator Montan Voluntar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
 

-participare la misiunile de căutare -salvare a turiștilor din zona montană a 

stațiunii Peștera 

-ghidajul turiștilor pe traseele montane 

-furnizarea detaliilor referitoare la riscurile de dificultate ale traseelor 

montane 

-asigurarea serviciului de prim ajutor pentru turiști 
 

• Perioada (de la până la)   noiembrie 2012-prezent  

• Numele şi adresa 

angajatorului  

 Crucea Roșie Română Filiala 

Dâmbovița  

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 ONG 

• Funcţia sau postul ocupat   – Voluntar și Membru în Detașamentul de Intervenție la Dezastre 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
 

-participare la cursurile de prim-ajutor 

-participare la taberele naționale și internaționale de dezastre 

-participare la competițiile naționale și internaționale de prim-ajutor 

-organizare spectacole pentru copii cu dizabilități si bătrâni 

-participare la distribuire  ajutoare în localități inundate 

-participare la simulări – dezastre: inundații, cutremure, explozii 

 

• Perioada (de la până la)   martie 2011 – august 2012  

• Numele şi adresa 

angajatorului  

 Pensiunea Bela din 

Bughea,Câmpulung Muscel 

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Alimentație publică, turism 

• Funcţia sau postul ocupat   Ospătar- Part-time 

 

• Perioada (de la până la)   noiembrie 2011 - februarie 2012 

• Numele şi adresa 

angajatorului  

 - Pensiunea Casa Cristina, 

Câmpulung  Muscel 
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• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Alimentație publică, turism 

• Funcţia sau postul ocupat   -  Barman - Ospătar – Part-time 

 

• Perioada (de la până la)   octombrie 2010 – octombrie 2011 -  

• Numele şi adresa 

angajatorului  

 Danaunnia  - Vigasio, Italia  

 

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Agricultură 

• Funcţia sau postul ocupat   Lucrător agricol 

 

• Perioada (de la până la)   februarie 2010 –  septembrie 2010  

• Numele şi adresa 

angajatorului  

 Pensiunea Casa Cristina -Câmpulung Muscel 

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Alimentație publică, turism 

• Funcţia sau postul ocupat   -  Barman - Ospătar – Part-time 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

• Perioada (de la până la)   Iulie 2021 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 SC Training Teaching Center 

•Domeniul studiat/  
Aptitudini ocupaţionale 

 Formator 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Certificat de absolvire 

• Nivelul de studii   Perfeționare 

 

• Perioada (de la până la)   Iulie 2021 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Centrul de forrmare APSAP 

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Expert achiziții publice 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Certificat de absolvire 

• Nivelul de studii   Specializare 

 

• Perioada (de la până la)   Martie 2021 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 It learning 

•Domeniul studiat/  
Aptitudini ocupaţionale 

 Microsoft office Specialist – Excel 2016 Nivel Mediu - Avansat 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Certificat de absolvire 

• Nivelul de studii   Specializare 
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• Perioada (de la până la)   octombrie 2018-2020 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Universitatea Valahia din Târgoviște –  

Masterat -Auditul Sistemelor Energetice în cadrul Facultății de 

Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației 

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de masterat (în curs de obținere) 

• Nivelul de studii   Studii postuniversitare 

 

• Perioada (de la până la)   octombrie 2018-martie 2019 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Corpul Român Speologic 

•Domeniul studiat/  
Aptitudini ocupaţionale 

 Salvator din mediul subteran speologic – ”SALVASPEO” 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de specializare 

• Nivelul de studii   Training 

 

• Perioada (de la până la)   iulie 2018 – august 2018 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 – Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala 

Dâmbovița 

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Curs de Prevenție și Pregătire pentru Dezastre -  Bucegi  - Peștera 

 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de participare 

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   iulie 2017 -  august 2017 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 - Crucea Roșie Română Filiala Giurgiu 

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 – Participare la cursurile de inițiere în domeniul activităților de 

salvare din ape (curgătoare – stătătoare) și a măsurilor de prim-ajutor 

specifice 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de participare  

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   iulie 2017  

 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 - Inspectoratul General al Politiei Române – Inspectoratul de Politie 

Județean Constanța – 

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Participare la Campania de Prevenire a Criminalității  „Siguranța ta, 

prioritatea noastră” 
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•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de participare 

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   iulie 2017  

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala 

Dâmbovița – 

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 - Participarea la organizarea și implementarea Taberei de Dezastre - 

Padina 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de participare 

• Nivelul de studii   Training  

   

 

• Perioada (de la până la)  aprilie 2017  

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Asociația Română de Educație Speologică – Comarnic Jud. Reșița -  

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Tehnica Speologiei  Alpine – Tehnici de echipare și parcurgere în echipă a 

peșterilor – TSA 2  

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de specializare  

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   August 2016  

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Societatea Studențească de Chirurgie din România –  

•Domeniul studiat/  
Aptitudini ocupaţionale 

 Curs de prim-ajutor (module BLS, ALS, ATLS) – Trauma Camp 

Ediția a 9-a, Padina 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de participare 

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   iulie 2016 – august 2016 –  

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Asociația Română de Educație Speologică – Căput 

Jud. Bihor  

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 - Tehnica Speologiei  Alpine – Tehnici de parcurgere în echipă a 

peșterilor – TSA 1 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de specializare 

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)    octombrie 2012- iulie 2016 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Universitatea Valahia Târgoviște – Facultatea de 

Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia 

Informației 
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•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 specializarea Energetică Industrială 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de licență 

• Nivelul de studii   Studii  universitare  

 

• Perioada (de la până la)   noiembrie 2015 – decembrie 2015 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița 

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Cursul de prim-ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare – 

competență profesionala de Paramedic. 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de specializare 

• Nivelul de studii   Training 

 

• Perioada (de la până la)   februarie 2015  

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Asociația Națională a Salvatorilor Montani  

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Școala de Iarnă – Avansați – (atestat Salvator Montan) 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de specializare 

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   februarie 2015 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Asociația Națională a Salvatorilor Montani - 

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Școala de Iarnă –curs pentru începători 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de specializare 

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   august-septembrie 2014 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Asociația Națională a Salvatorilor Montani -  

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Școala de Vară – Avansați  

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de specializare 

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   august 2014 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Asociația Națională a Salvatorilor Montani - 
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•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Școala de Vară–curs pentru începători 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de specializare 

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   februarie 2014 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Dâmbovița  

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Curs de pregătire în acordarea primului ajutor 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de specializare 

• Nivelul de studii   Training  

 

• Perioada (de la până la)   septembrie 2003—iunie 2008 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Colegiul Tehnic Câmpulung Muscel, Județul Argeș 

•Domeniul studiat/  

Aptitudini ocupaţionale 

 Studii liceale 

•Tipul calificării/ Diploma 

obţinută 

 Diplomă de bacalaureat 

• Nivelul de studii   Studii liceale 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  PERSONALE  

 

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversație 
Discurs oral   

ENGLEZĂ B1  A2  A1  A1  A2  

  

ITALIANĂ B1  A1  A1  A1  A1  

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: 

Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine 

Competențe            

organizaționale  
Scrieţicompetenţeleorganizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost 

acestea dobândite. Exemplu: 

▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane) 

▪ bune competențe de comunicare dobândite prin activitățile de ghidaj montan, în 

cursurile tematice derulate de Salvamont Dâmbovița, cât și prin implicarea în 

proiectele Societății Naționale de Cruce Roșie, dedicate copiilor și adulților 

▪ capacitatea de a lucra eficient în echipe mixte 

 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competențe dobândite la  

locul de muncă  

▪  

Competențe de comunicare  

 

 

 

Competențe profesionale 

achiziții publice 

 

 

Competențe profesionale 

Formator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe profesionale 

Salvaspeo  

 

 

 

 

 

▪  capacitatea de gestionare și organizare a documentelor pe categorii, dobândită 

prin implicarea în proiectele Societății Naționale de Cruce Roșie 

▪ capacitatea de organizare a activităților grupurilor de copii participanți la 

proiectele Societății Naționale de Cruce Roșie (elevi și adolescenți) 

 

▪ Rezistența la efort susținut  

▪ Capacitatea de adaptare la condiții climatice extreme 

▪ Capacitatea de a transmite informații esențiale cât mai succint, într-un interval 

redus de timp 

▪ Capacitatea de a analiza o situație și a identifica rapid soluțiile 

 

 

▪ Analiza legislației aplicabile specifice 

▪ Planificarea achizițiilor publice 

▪ Derularea procedurilor de atribuire 

▪ Finalizarea procedurilor de atribuire 

▪ Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților 

 

▪ Realizarea de nevoi privind formarea profesională a adulților 

▪ Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a 

adulților 

▪ Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare 

profesională a adulților 

▪ Comunicarea și relaționarea în procesul de formare 

▪ Dezvoltarea lucrului în echipă implicată în procesul de formare 

▪ Gestionarea conflictelor 

▪ Organizarea activităților de formare proiectarea procesului de instruire 

▪ Elaborarea instrumentelor de evaluare  

▪ Realizarea activităților de formare teoretică 

▪ Realizarea activităților de formare practică 

▪ Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare 

profesională 

▪ Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de 

formare profesională a adulților 

▪ Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii 

▪ Dezvoltarea personală continuă a formatorului 

 

▪ Comunicarea interpersonală 

▪ Lucrul în echipă 

▪ Dezvoltare profesională 

▪ Comunicarea cu factorii implicați in operațiunea Salvaspeo 

▪ Derularea activității ca membru al unei echipe salvaspeo 

▪ Acordarea primului ajutor de bază 

▪ Prevenirea accidentelor și alarmarea în caz de accident 

▪ Dezvoltarea tehnicilor de echipare și parcurgere a peșterilor, cunoașterea peșterii 

și protejarea mediului, elaborarea fișei de parcurs și echipare a peșterilor 

▪ Patrularea salvaspeo în zone carstice și canioane 

▪ Inițierea acțiunilor de căutare a persoanelor dispărute în mediul subteran speologic 



Curriculum Vitae—Marcel Titianu 

 

Aprilie 2022 

 

Alte competențe -trainer al cursurilor de schi derulate pentru copiii cu vârsta de 6-13 ani 

de către Serviciul Public Salvamont Dâmbovița, în perioada 2016-2018 

 

-Permis de conducere autovehicule categoria B, începând cu anul 2011 

REFERINȚE: 

Florea Marian Eugen– Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Dâmbovița 

e-mail: crrdb_ef@yahoo.com 

telefon:  0762 866 426 

 

 

 

 

Competențe profesionale 

Salvamont 

 

▪ Echiparea traseului pentru evacuarea victimelor 

▪ Gestionarea operațiunilor de salvare 

▪ Asistența victimei pe traseul de evacuare 

 

 

▪ Comunicarea interpersonală în cadrul operațiunii de salvare montană 

▪ Cadrul legislativ de organizare a activității de salvare montană 

▪ Prevenirea accidentelor montane, organizarea sistemului de patrulare și alarmare 

▪ Utilizarea materialelor, echipamentelor, utilajelor și dispozitivelor folosite în 

activitatea montană 

▪ Executarea activităților specifice de salvare montană folosind proceduri și tehnici 

corespunzătoare 

▪ Acordarea primului ajutor de bază 

▪ Asistarea victimei pe parcursul intervenției de salvare montană 

▪ Aplicarea normelor de Sănătate și Securitatea Muncii specifice activității de 

salvare montană 

▪ Protejarea mediului în contextul desfășurării activității de salvare montană 

 

 

         Competențe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informației 

Comunica

re 

Creare de 

conținut 
Securitate 

Rezolvar

ea de 

probleme 

 Utilizator 

experimentat  

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

  

 

 

 Competențe dobândite pe parcursul studiilor universitare 

 ▪ bună stăpânire a pachetului Microsoft Office (Word, Excel Power Point) 

▪ abilități de editare video și audio în Sony vegas, Pro 9 

▪ cunoștințe de editarea imaginilor folosind Adobe Photoshop 

▪ cunoștințe elementare de programare în C++ 

▪ cunoștințe medii  de lucru în Autocad 2D si elementare pentru 3D 

▪ bune cunoștințe de utilizare și instalare a echipamentelor de birou: 

imprimantă, dispozitiv multifuncțional 



Curriculum Vitae—Marcel Titianu 

 

Aprilie 2022 

Pavelescu Raul  – Director – Societatea  Națională de Cruce Roșie din România – Filiala 

Dâmbovița 

e-mail: crrdb140@yahoo.com 

telefon: 0722 594 789 

 

 


