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Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Dascalu Constantin-Catalin 

Adresa  România, judeţul Gorj, Tg. Jiu , str. Panduri nr.134 I 

Telefon  (40 724758577)  

Fax  

E-mail 

 (40 253) 221555 

alpamayod@yahoo.com   
 

Cetăţenia  Română 
 

Data naşterii  10 iulie 1975 
 

 Sex  Masculin 

 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada 01.08.2010 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu – financiar-contabilitate, achizitii putblice, tehnic-salvare, turism, administrativ si relatii 
publice 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Organizeaza și urmărește evidența contabilă și execuția bugerara, intocmește proiectul de buget. 
Verifică operațiunile de deschidere și inchidere a conturilor anuale, intocmeste bilantul contabil, 
organizează activitatea de inventariere a patrimoniului , exercită controlul financiar-preventiv propriu; 

Participă la acțiunile de salvare și patrulare preventivă și pregătire montană;  

Participă la promovarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului turistic. 

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

 

Perioada  03.01.2005 – 01.08.2010 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector de specialitate-salvator montan 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare activitate de salvare montană la nivelul judeţului Gorj; 

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

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

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prevenire şi intervenţii în accidente montane; 
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Perioada  01.03.2000- 31.12.2004  

Funcţia sau postul ocupat  Economist 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului   Exponential, judetul Gorj, TG-JIU, STR.CORNELIU COPOSU Nr.3 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Financiar-Contabila 

Perioada  01.10.2000- 01.10.2000 

Funcţia sau postul ocupat  Economist   

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului   BLUETECH 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Financiar-Contabila 

 
 
 
 

2009 
Atestat 

 
          Expertiza contabila 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

       C.E.C.A.R  

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

  

 

Perioada  2006  

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Geografie, Profesor  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Craiova  – Facultatea Geografie –Limba Engleza 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 4 

 

Perioada  2006 

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 Educatiei si Cercetarii  

A.J.O.F.M. Gorj 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 2 

 

Perioada  2004 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă salvator montan 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Salvare montana 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

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

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 2 

 

Perioada  2000 

Educaţie şi formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 
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Calificarea / diploma obţinută  Diplomă licenta 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Economist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Constantin Brancusi Tg-Jiu – Facultatea Stiinte Economice 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 4 

 
 
 
 

 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 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

  

Prin activitatea desfăşurată în domeniul relaţiilor internaţionale am luat contact şi am colaborat cu 
persoane din diferite medii sociale şi culturale. 

O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei în domeniul relaţiilor externe. 

Spirit de echipă. 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 În prezent sunt Sef serviciu – financiar-contabilitate, achizitii putblice, tehnic-salvare, turism, 
administrativ si relatii publice în cadrul 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; 
 

 

Competenţe  şi aptitudini tehnice  Lucrul cu echipamente informatice (computere, imprimate, scannere, multifucţionale etc.) 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Operare calculator, Windows `98, 2007, XP, MsOffice, XP Profesional. 
Lucrul cu echipamente de birou: FAX, COPIATOR, SCANNER, IMPRIMANTĂ. 

Aceste abilităţi au fost dobândite în timpul anilor de studii precum şi în decursul carierei. 
 

Permis de conducere 
 

Informaţii specifice 
 

 Posed permis de conducere CATEGORIA B, obţinut în anul 2005. 

 
Participant ca reprezentant din partea  A.N.S.M.R., începând din anul 2010,  la lucrările Congreselor  
anuale ale Comitetului  International   de Salvare Montană CISA – IKAR  din , Croaţia ,  Norvegia, 
SUA.  
 
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 scoli/cursuri  de  pregătire in domeniul salvării montane si salvărilor complexe in 
Serbia, Germania 
 
Participant la expediţii in Alpi , cu ascensiuni in Matterhorn. 

 

 
Dascălu Cătălin , ianuarie 2017 


