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Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  Cornoiu  S.  Sabin 

Adresa  România, judeţul Gorj, Tg. Jiu , str. slt. M.C. Oancea nr . 6 , bl. 6 , sc.4 , ap.9 

Telefon  (40 722) 211042  

Fax  

E-mail 

 (40 372) 251619 

sabin@cjgorj.ro, sabin@ salvamontgorj.ro   
 

Cetăţenia  Română 
 

Data naşterii  27 septembrie 1964 
 

 Sex  Masculin 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  15 august 1996 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare activitate de salvare montană la nivelul judeţului Gorj; 

Coordonare activitate de promovare turistică ; 

Coordonare activitate de concepere, realizare şi implementare proiecte cu diferite surse de 
finanţare; 
 

Numele şi adresa angajatorului   Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj , România, jud. Gorj, Municipiul Târgu – Jiu, Str. 
Victoriei nr. 7A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prevenire şi intervenţii în accidente montane; 

 

Perioada 

  

2014 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier  Judeţean  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Membru în Comisia pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare internaţională şi în Comisia pentru 
Sănătate. 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliul Judeţean Gorj ,  România, jud. Gorj, Municipiul Târgu – Jiu, Str. Victoriei nr. 2-4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prevenire şi intervenţii în accidente montane; 

 

Perioada  01 septembrie 1989 – 14 august 1996 

Funcţia sau postul ocupat  Şef compartiment Metrologie , Atelierul de Întreţinere şi Reparaţii Aparatură Medicală; 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare activitate compartiment de  metrologie ; 

Numele şi adresa angajatorului   Direcţia Sanitară Gorj , România, jud. Gorj, Municipiul Târgu – Jiu, Str. Progresului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Întreţinere şi reparaţii aparatură medicală ; 
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Perioada  15  septembrie 1983 – 31 august 1996 

Funcţia sau postul ocupat  Şef compartiment electric  S.E.E.R.C. ; 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare activitate secţie electrică  Concasare III  , Termocentrala Rovinari ; 

Numele şi adresa angajatorului   Întreprinderea Electrocentrale Rovinari,România, jud. Gorj, Municipiul Rovinari, Str. 
Termocentralei  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Întreţinere şi reparaţii compartiment electric ; 

 

Perioada 

  

1 iunie 1993 – 14 august 1996 

Funcţia sau postul ocupat  Şef Centrul Salvamont Gorj; 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare activitate de salvare montană la nivelul judeţului Gorj; 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliul Judeţean Gorj, România, jud. Gorj, Municipiul Târgu – Jiu, Str. Victoriei nr. 2-4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prevenire şi intervenţii în accidente montane; 

 

Perioada 

  

1 ianuarie 1990 – 31 mai 1993 

Funcţia sau postul ocupat  Şef echipă  Salvamont Gorj; 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare activitate de salvare montană a echipei Salvamont Vâlcan ; 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliul Judeţean Gorj, România, jud. Gorj, Municipiul Târgu – Jiu, Str. Victoriei nr. 2-4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prevenire şi intervenţii în accidente montane; 

 

 

Perioada 

  

15 septembrie 1985 – 31 decembrie 1989 

Funcţia sau postul ocupat  Şef echipă  Salvamont Gorj; 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare activitate de salvare montană a echipei Salvamont Vâlcan; 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliul Popular  Gorj, România, jud. Gorj, Municipiul Târgu – Jiu, Str. Victoriei nr. 2-4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prevenire şi intervenţii în accidente montane; 

 
 
 

 
 

 
 
 

2007 – 2008  
 
Diplomă masterat  

 
 
          Sport şi Management în sport ; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

       Universitatea din Craiova – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 5 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 
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Perioada  2002 – 2007  

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Sport  , Pedagogie ,  Educaţie 
Profesor  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „ Al. Ioan Cuza”  – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 4 

 
 

Perioada  1983-1988 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Energetică 
inginer 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Craiova – Facultatea de Electrotehnica;  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 4 

 

 
 

Perioada  1986 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă  salvator montan 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Salvare montană 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 F.R.T.A. – Comisia Naţională Salvamont 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 2 

 
 

Perioada  1991 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma  instructor salvamont 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Salvare montană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 F.R.T.A. – Comisia Naţională Salvamont 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 2 

 
 

Perioada  2001 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma manager situaţii de criză şi dezastre 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 - managementul dezastrelor şi situaţiilor de criză  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 World  Learning  Inc . 

U.S.A.I.D. 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 2 

 

Perioada  2003 

Calificarea / diploma obţinută  Monitor de schi 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Sport/ schi , pedagogie 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Muncii . Ministerul Educaţiei si Cercetării  

A.J.O.F.M. Gorj 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 2 



Pag 4 - Curriculum vitae  

Cornoiu Sabin 

  

 

 
 

Perioada  2008 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Alpinist utilitar 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Muncii . Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

A.J.O.F.M. Gorj 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 2 

 

 
 
 

2010 
Atestat de formator  activităţi montane 

 
          Formare profesională ; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

       Asociaţia Naţională a directorilor de pistă şi de securitate în staţiunile de sporturi de iarnă  din 
Franţa; 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 3 

 
 
 
 

2013 
Certificat de absolvire 

 
          Evaluator de furnizori şi programe de formare ; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

       HI TO MITZU PRIM CONSULTING MEHEDINŢI; 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 3 

 
 
 
 

2016 
Atestat de formator  

 
          Formare profesională ; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

       AS.DOCEO , Drobeta Turnu Severin , Mehedinţi 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 3 

 
 
 

 
 
 

 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Franceză  B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

Engleză  A1 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 
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Competenţe şi abilităţi sociale 

  

 

Prin activitatea profesionala desfăşurată am luat contact şi am colaborat cu persoane din diferite 
medii sociale şi profesionale , dobândind capacitate de comunicare, pedagogie  si o bună 
experienţei în domeniul educaţional si profesional  

Spirit de echipă. 

 
 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 În prezent sunt director al Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj  coordonând o instituţie 
publică cu personalitate juridică  cu 31 angajaţi , salvatori montani angajaţi sau voluntari şi  alături 
de care se regăsesc candidaţi , aspiranţi , colaboratori aflaţi în diferite etape de pregătire şi atestare.  
Capacitate de coordonare a activităţilor desfăşurate în vederea promovării unor proiecte de interes 
local, judeţean şi naţional; 
 
Management de proiect:  
În anul 1999 – 2016 am coordonat colectivele de întocmire a cererilor de finanţare, de implementare 
şi am fost manager în peste 30 de proiecte  finanţate din fonduri PHARE ,  Ministerul Turismului, 
Ministerul  Mediului , Ministerul Sporturilor , Direcţia Judeţeană pt. Sport, etc.  proiecte de pregătire 
profesională, dezvoltare organizaţională, protecţia mediului , turism – promovare şi punere  în 
valoare potenţial turistic , educaţie , etc. 
 
În  anii 2000 – 2012 am organizat si am fost lector in cursuri de  pregătire profesională in meseriile  
de alpinist utilitar şi monitor de schi prin Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă Gorj. 
 
În anii 2010-2011 am participat, ca reprezentant al A.N.S.M.R., la lucrările  proiectului internaţional 
„Pisteur” , proiect prin care s-a realizat un studiu asupra ocupaţiilor de salvator montan , salvator de 
pista , securizator de pista, nivocultor şi dameur in Romania, Franţa si Bulgaria si in urma căruia s-a 
elaborat analiza ocupațională a profesiei de salvator montan. 
 
În anii 2012-2014, ca reprezentant al A.N.S.M.R., am participat  la un proiect european de 
constituire a reţelei  IMI PQ NET , reţea ce cuprinde instituţiile, organizaţiile şi asociaţiile 
profesionale din România care sunt abilitate prin lege să reglementeze procesele de recunoaştere a 
calificărilor profesionale, atât pentru profesii reglementate, cât şi pentru cele nereglementate, 
precum şi să elaboreze standarde şi metodologii pentru formarea, certificarea şi validarea 
competenţelor pentru aceste calificări la nivel european , reţea ce va lucra pe acest domeniu cu 
reţelele similare IMI constituite in tarile membre ale Uniunii  Europene.  
 
În  anii 2009 – 2015 am organizat si am fost lector în cursuri de  pregătire profesională în ocupaţia  
de monitor de schi, snowboard şi alte sporturi de alunecare pe zăpadă . 
 
Începând cu anul 2003 am organizat şi susţinut cursurile de formare iniţială şi  pregătire profesională 
în domeniul salvărilor complexe efectuând formarea şi pregătirea primei grupe de pompieri-salvatori 
din cadrul Brigăzii de pompieri “Dealu Spirii“ din Bucureşti şi a celor de pe aeroportul M. 
Kogâlniceanu din Constanţa, în vederea atingerii standardelor impuse de omologarea acestuia ca 
aeroport NATO. 
 
Începând cu anul 2012 am organizat şi susţinut cursurile de formare iniţială şi  pregătire profesională 
în domeniul salvărilor complexe din mediul subteran specific  reţelelor de canalizare , premieră 
naţională , efectuând formarea şi pregătirea grupe de salvatori din subteran din cadrul APANOVA 
Bucureşti , APANOVA Roşu, APANOVA Crivina şi APANOVA Arcuda. 
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Informaţii specifice 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrări: 

  
 
Preşedinte al  ASOCIAŢIEI  NAŢIONALE A SALVATORILOR MONTANI  DIN ROMANIA începând 
cu anul 2016. 
 
Vicepreşedinte sau secretar general al  ASOCIAŢIEI  NAŢIONALE A SALVATORILOR MONTANI  
DIN ROMANIA  începând din anul 1996 până în 2016 
 
Preşedintele Consiliului Naţional al Serviciilor Salvamont din România. 
 
Vicepreşedinte al Comisiei pentru Salvarea Montană din cadrul Departamentului pentru Situaţii de 
urgenţă din cadrul M.A.I. 
 
Instructor în mai multe etape ale Şcoli Naționale Salvamont începând cu anul 1992 
 
Participant ca reprezentant din partea  A.N.S.M.R., începând din anul 2002,  la lucrările Congreselor  
anuale ale Comitetului  International   de Salvare Montană CISA – IKAR  din Franţa, Italia, Bulgaria 
Croaţia, Scoţia, Polonia, Elveţia, Liechtenstein, Germania, SUA, Irlanda, Slovenia, Norvegia, Suedia,  
 
Participant ca reprezentant din partea  A.N.S.M.R., începând din anul 2015,  la lucrările Congreselor  
anuale ale Federaţiei Internaţionale a Salvatorilor pe pârtii de schi  din Franţa şi  Italia 
 
Participant  la concursuri specifice intre echipe de salvare montana in Austria, Slovacia, Croaţia, 
Bulgaria şi Serbia. 
 
Participant la scoli/cursuri  de  pregătire in domeniul salvării montane si salvărilor complexe in 
Franţa, Slovenia, Serbia, Slovenia, Croaţia, Germania, Rusia. 
 
Participant la exerciţii multinaţionale de salvări complexe in Croaţia, Polonia, Bulgaria, România. 
 
Participant la expediţii in Caucaz , Alpi , Tatra, cu ascensiuni pe vf. Dombai, vf. Mont Blanc, vf. 
Matterhorn, etc. 
 
 
 
Coautor „Strategia de dezvoltare durabilă municipiului Tg.Jiu” – 2004, U.N.D.P. 
Autor al cărţii „Turism în munţii Gorjului”, 2001.  
Autor de diverse studii şi cercetări privind istoria judeţului Gorj , mun. Tg.Jiu şi a comunei Teleşti, 
Coautor album monografic  „Romania” – 2008, editura Foton 
Coautor album monografic  „Târgu Jiu” – 2007,  
Coautor lucrare  „Dezvoltarea potenţialului turistic al judeţului Gorj” – 2010,  
Coautor lucrare  „Studiu pentru valorificarea  potenţialului turistic montan al judeţului Gorj” – 2011,  
Autor album „Judeţul Gorj ” – 2012, 
Realizator al lucrării „Salvatorul montan, profesie, calificare, certificare, ” – 2012. 
Autor album „Acasă la Brâncuşi ” – 2013, 
 
 

 

 

 

 
            

Cornoiu Sabin , ianuarie 2017 


