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INFORMAŢII PERSONALE

Strugariu Ionel Cosmin

STRUGARIU IONEL COSMIN
Timisoara
Sexul M | Data naşterii 20/12/1982 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Mai 2018 - prezent

Șef Serviciu Protecția Mediului
Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Directia Politie Locale
Organizarea, planificarea și controlarea activității Protecția mediului. Conduce pregătirea de
specialitate a personalului din subordine. Organizează și coordonează activitatea de verificare
a reclamațiilor și a sesizărilor adresate Direcției Poliției Locale, pe linia de competență a
Serviciului Protecția mediului. Răspunde de realizarea calitativă și la termenele stabilite a
lucrărilor repartizate Serviciului Protecția Mediului. Stabilește atribuțiile și obiectivele
individuale pentru personalul din subordine. Urmărește respectarea normelor de conduită și
disciplină de către personalul din subordine.

Decembrie 2013 - Mai 2018

Tipul sau sectorul de activitate Administratie publica
Responsabil/Sef birou - Biroul Politia Pietelor
Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Directia Politie Locale
Organizarea, planificarea și controlarea activității Biroului Poliția Piețelor. Conduce pregătirea
de specialitate a personalului din
subordine. Participă alături de conducerea Poliției Locale, la întocmirea sau reactualizarea
planului de ordine și siguranță publică a mun. Timișoara. Organizează și coordonează
activitatea de verificare a reclamațiilor și a sesizărilor adresate Direcției, referitoare la
săvârșirea unor fapte de natură contravențională pe raza de competență a Biroului Poliția
Piețelor. Răspunde de realizarea calitativă și la termenele
stabilite a lucrărilor repartizate Biroului Poliția Piețelor. Stabilește atribuțiile și obiectivele
individuale pentru personalul din subordine. Urmărește respectarea normelor de conduită și
disciplină de către personalul din subordine.

Aprilie 2013 - Noiembrie 2013

Tipul sau sectorul de activitate Administratie publica
Consilier Serviciul Clădiri – Comp. Locuinte si Garaje
Primaria Municipiului Timisoara
Întocmirea contractelor de concesiune, a fișelor de calcul și a actelor adiționale cu privire la
concesiunea terenurilor pentru garaje, soluționarea solicitărilor cetățenilor cu privire la
obținerea contractelor de concesiune, întocmirea evidențelor cu privire la situația contractelor
de concesiune
garaje și a restanțelor existente. Participarea și răspunderea pentru implementarea și
dezvoltarea Sistemului de Control Inter Managerial al Calității la nivelul compartimentului.

Ianuarie 2011 – Martie 2013

Tipul sau sectorul de activitate Administratie publica
Politist Local, clasa I, grad Principal
Serviciul Protectia Mediului
Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Directia Politie Locale
Verificarea si controlul agentilor economici, institutiilor publice,
constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in
conformitate cu legislatia in vigoare, in domeniul protectiei mediului.
Verificarea si solutionarea sesizarilor cetatenilor.
Exercitarea atributiilor privind apararea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale persoanei, constatarea si aplicarea
sanctiunilor in domeniul gospodaririi municipiului, conform
▪ legislatiei in vigoare

Tipul sau sectorul de activitate Administratie publica
Noiembrie 2006 – Decembrie 2010Consilier, grad asistent, Serviciul Protectia Mediului
Primaria Municipiului Timisoara, Directia de Mediu
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Verificarea si controlul agentilor economici, institutiilor publice, constatarea contraventiilor si
aplicarea sanctiunilor in conformitate cu legislatia in vigoare, in domeniul protectiei mediului.
Verificarea si solutionarea sesizarilor cetatenilor. Activitati de educatie ecologica organizate
cu istitutii de invatamant, institutii publice cu atributii in domeniul protectiei mediului, ONG –
uri, care au avut drept scop constientizarea cetatenilor cu privire la problemele de mediu si
promovarea unei atitudini responsabile fata de factorii de mediu.
Tipul sau sectorul de activitate Administratie publica
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006 - 2008

2001 - 2006

31.03.2006 – 31.08.2006

1997 - 2001

DIPLOMA DE MASTER
TEHNOLOGIA CAUCIUCURILOR
Universitatea POLITEHNICA din Timisoara
Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
DIPLOMA DE INGINER, Titlul de Inginer Diplomat
INGINERIA MEDIULUI
Gestionarea, Prelucrarea si Valorificarea Deseurilor
Universitatea POLITEHNICA din Timisoara
Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
BURSA SOCRATES/ERASMUS
GERMANIA, GELSENKIRCHEN
Intocmirea lucrarii de diploma
Universitatea POLITEHNICA din Timisoara –
Fachhochschule Gelsenkirchen
DIPLOMA DE BACALAUREAT
Filologie - Istorie
Colegiul National Banatean Timisoara

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Româna

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleza

B1

B1

B1

B1

B1

Franceza

B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe
organizaţionale/manageriale



Disciplina, rigoare, viziune, asumarea responsabilitatii, preocupare permanenta
pentru evolutia personala si profesionala, capacitate de

asimilare si implementare, capacitatea de a coordona activitati si

de a folosi eficient resursele materiale si umane alocate, initializarea si coordonarea de
activitati economice, de agrement si culturale.
▪ Spirit de echipă, leadership: experienţa coordonării/muncii în echipă dobândită în urma realizării
sarcinilor de serviciu, proiecte de educatie ecologica, actiuni de verificare si control comune cu alte
institutii.

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

utilizator elementar

utilizator
independent

Creare de
conţinut

Securitate

utilizator elementar utilizator elementar

Rezolvarea de
probleme

utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere

▪ o bună stăpânire a suitei de programe de birou MSOffice (procesor de text, calcul tabelar, software
pentru prezentări)
Categoria B
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