
Curriculum vitae  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IACOB, Sorin Eusebio 

Adrese  

Telefoane                              Mobil:  

Fax  

E-mailuri sorin.iacob@afir.info  

Naţionalitate Roman 

Data naşterii 15.10.1967 

Sex Masculin 
  

Locul de muncă Director OJFIR Tulcea - AFIR 

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
2017- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director OJFIR Tulcea -AFIR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea si organizarea activitatii  organizatiei 

Numele şi adresa angajatorului Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale-AFIR 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare si implementare fonduri europene 

 
Perioada 

 
2012-2017 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea si organizarea activitatii  organizatiei 

Numele şi adresa angajatorului RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitati economice in regim de zona libera si transport fluvial 

 
Perioada 

 
2000-2012 

Funcţia sau postul ocupat Director  

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea si organizarea activitatii  organizatiei :sisteme in domeniul instalatiilor electrice de 
curentilor slabi (sisteme electronice de securitate impotriva efractiei si incendiului, retele 
calculatoare si telefonie, automatizari industriale si rezidentiale, sisteme si solutii fiscale, 
aparate de masura si control, solutii de implementare si gestionare flote auto, solutii bazate pe 
comunicatii cablate si mobile 

Numele şi adresa angajatorului S.C .I&C  S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inginerie electrica 

  

Perioada 1992-2000 

Funcţia sau postul ocupat Director  

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea si organizarea activitatii  organizatiei: sisteme in domeniul instalatiilor electrice de 
curentilor slabi (sisteme electronice de securitate impotriva efractiei si incendiului, retele 
calculatoare si telefonie, automatizari industriale si rezidentiale, sisteme si solutii fiscale, 
aparate de masura si control, solutii de implementare si gestionare flote auto, solutii bazate pe 
comunicatii cablate si mobile 

Numele şi adresa angajatorului S.C .Actualitatea –Rei SRL 

mailto:sorin.iacob@afir.info


Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inginerie electrica 

 
 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1987-1992 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 Inginer 
 Profil: Electric 
 Specializare: Masurari electrice si electronice.Sisteme achizitii date 

Disciplinele principale studiate  Matematica,Bazele electrotehice,Dispozitive si circuite electronice, Masurari electrice si  
electronice, Productia, transportul si distributia energiei, Aparate electrice, Masini electrice, 
Arhitectura calculatoarelor, Programare  limbaj de asamblare, Ingineria reglarii 
automate,Ingineria sistemelor de programare, Televiziune, Teoria controlului nedistructiv, 
Tehnica statistica si fiabilitate 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

 
Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea Inginerie Electrica 

 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Specialist sisteme de comunicatii telefonice Samsung 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementare solutii sisteme de telefonie Samsung pentru aplicatii mici si medii 
   Proiectare, instalare si mentenanta centrale telefonice Samsung 

Furnizorului de formare Tornado Systems 

 

Perioada 2009 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Inginer sisteme de securitate (COR: 214438 / 215222) 

 
Competenţe profesionale dobândite 

 
Organizarea activitatilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate, instalarea sistemelor 
tehnice de detectie si alarmare la efractie si control accesului, Instalarea sistemelor tehnice de 
detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu 
circuit inchis (TVCI), Realizarea sistemelor tehnice de monitorizare, Asigurarea testarii, 
evaluarii, si punerii in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de detectie si alarmare 
la efractie si control al accesului, , Asigurarea testarii, evaluarii, si punerii in functiune a 
sistemelor tehnice de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, , Asigurarea testarii, 
evaluarii, si punerii in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de televiziune cu circuit 
inchis, , Asigurarea testarii, evaluarii, si punerii in functiune a echipamentelor si sistemelor 
tehnice de monitorizare, ,Asigurarea mentenantei si service-lui pentru sistemele tehnice de 
detectie si alarmare la efractie si control al accesului, Asigurarea mentenantei si service-lui 
pentru sistemele tehnice de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, Asigurarea 
mentenantei si service-lui pentru sistemele tehnice de televiziune cu circuit inchis, Asigurarea 
mentenantei si service-lui pentru sistemele tehnice de monitorizare, Instruirea 
beneficiarului asupra utilizarii si intretinerii sistemelor tehnice de securitate–Certificat de 
absolvire seria E, nr.0256506-Ministerul muncii, familiei si egalitatii de sanse;nr.530/ 05.01.2010 

 
Furnizorului de formare 

 
Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate-ARTS 

 
 

Perioada 2010 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Formator (COR : 241205) 

 
Competenţe profesionale dobândite 

 
Pregatirea formarii profesionale, realizarea activitatii de formare, evaluarea participantilor la 
formare, aplicarea metodelor si tehnicilor de formare, proiectarea programelor de formare, 
evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare profesionala 

Furnizorului de formare Psihycal Plus 

 
 



Perioada 2011 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Proiectant sisteme de securitate (COR: 214319 / 215119) 

 
Competenţe profesionale dobândite 

 
Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul 
situatiilor de urgenta, Aplicarea normelor de protectia mediului, Aplicarea procedurilor de 
calitate, Elaborarea analizei de risc privind protectia persoanelor si valorilor, Elaborarea 
specificatiei tehnico-operative a sistemului de securitate, Elaborarea solutiei tehnice a 
sistemului tehnic de detectie si alarmare la efractie si control acces, Elaborarea solutiei tehnice 
a sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, Elaborarea solutiei 
tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit inchis,Elaborarea solutiei tehnice a 
sistemului tehnic de monitorizare, Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectie si 
alarmare la efractie si control acces, Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, 
semnalizare si alarmare la incendiu, Elaborarea proiectului sistemului tehnic de televiziune cu 
circuit inchis, Elaborarea proiectului sistemului tehnic de monitorizare, Verificare proiectului, 
Intocmirea de devize, Monitorizarea executiei proiectului – Certificat de absolvire seria F, 
nr.0285726 Ministerul muncii, familiei si egalitatii de sanse; nr.11/02.06.2011 

 Furnizorului de formare Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate-ARTS 

 

Perioada 2014 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Manager securitate (COR:121306) 

 
Competenţe profesionale dobândite 

 
Organizarea sistemului de management al calitatii, Verificarea conformitatii cu prevederile din 
domeniul sanatatii si securitatii in munca, Urmarirea conformitatii cu prevederile din domeniul 
apararii impotriva incendiilor si de protectie a mediului, Dezvoltarea profesionala de securitate, 
Organizarea securitatii fizice, Organizarea securitatii personalului, Asigurarea securitatii 
documentelor, Stabilirea securitatii industriale, Organizarea securitatii sistemelor informatice 
si de comunicatii. – Certificat de absolvire seria I, nr.00087125 - Ministerul muncii, familiei si 
egalitatii de sanse; nr.7/22.04.2014 

 
 Furnizorului de formare 

 
Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate-ARTS 

 

Perioada    2014 

Calificarea / diploma obţinută   Expert evaluator de risc la securitate fizica (COR:242115) 

Competenţe profesionale dobândite Aplicarea procedurilor de calitate in procesul de evaluare, Comunicarea in domeniul riscului,  
Documentarea in vederea realizarii evaluarii de risc la securitate fizica a obiectivului, stabilirea 
contextului de evaluare a riscurilor la securitate fizica a obiectivului, identificarea riscurilor la 
securitatea fizica a obiectivului, Identificarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului, 
Estimarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului, tratarea riscurilor la securitatea fizica a 
obiectivului, Monitorizarea si revizuirea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului-Certificat 
de absolvire seria I,nr.00373876 Ministerul muncii, familiei si egalitatii de sanse;nr.7/ 18.11.2014 

 
 Furnizorului de formare 

 
Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate-ARTS 

 

Perioada    2014-2015 

Calificarea / diploma obţinută Expert evaluator proprietati imobiliare (COR:241252) 

Competenţe profesionale dobândite Evaluari de  Bunuri  Imobile  - EPI  

 Furnizorului de formare Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din Români-ANEVAR 

 
  



Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba maternă Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  A1 Engleza A2 Engleza A1 Engleza A1 Engleza A1 Engleza 

Limba  A1 Franceza A2 Franceza A1 Franceza A1 Franceza A1 Franceza 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa: am experienta muncii in echipa, inca din facultate, cand am participat la 
activitatile presupuse de proiectele practice si de cercetare derulate;  
Am continuat să consolidez această experienta ca angajat in postul de manager. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienta buna a managementului de proiect, a managementului de realizare a lucrarilor 
aferente proiectelor si a echipelor . 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Buna cunoastere a dispozitivelor electrice si electronice , integrarea si implementare acestora in 
instalatii si sisteme electrice, programarea acestora prin intermediul interfetelor specifice sau a 
calculatorului, atat teoretic cat si practic 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stapanire produselor software (Windows, Microsoft Office , Microsoft Visio,etc ) si 
hardware 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis de conducere   Categoria B-auto 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 
 




