
   

 
 
 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Iacobescu Marcel - Petrica 
Adresa jud Gorj 

Telefon 0253227300   

E-mail(uri) marcel.iacobescu@prefecturagorj.ro  
  

Nationalitate Romana 
  

Data naşterii 12-septembrie-1965 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 

15.10.2021 - prezent 
PREFECT 
Conducere si coordonare activitati structuri functionale ale institutiei prefectului 
Institutia Prefectului Judetetul Gorj 
Administratie publica 
 
04.03.2021 -15.10.2021 
Subprefect 
Conducere si coordonare activitati structuri functionale ale institutiei prefectului 
Institutia Prefectului Judetetul Gorj 
Administratie publica 
 
21.12.2020 – 03.03.2021 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 
Aplicarea legislatiei si normelor in vigoare referitoare la achizitiile publice, 
Primaria Orasului Turceni 
Administratie publica 
 
10.04.2019-15.12.2020 
MANAGER DE SECURITATE 
Gestionarea proceselor si managerierea echipelor care ofera servicii de securitate 
SC RINO GUARD SRL 
servicii secrete/servicii paza protectie 
 
Iulie 2016 – 31.12.2020 
CONSILIER JUDETEAN 
 
Consiliul Judetean Gorj 
Administratie Publica 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

23.06.2015 – 05.06.2020  
ADMINISTRATOR 
Conducerea activitatii societatii  
S.C. PORTAL PROTECTION  GROUP S.R.L. 
servicii secrete/servicii paza protectie 
 



Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

06.03..2015 – 21.12.2020  
EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICA 
Evaluarea riscului la securitate fizica, analiza si intocmirea rapoartelor si grilelor de evaluare  
S.C. PORTAL PROTECTION  GROUP S.R.L. 
servicii de consultanta / analiza / evaluare 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

01.10.2011 – 01.07.2017  
Sef Punct Lucru 
Conducerea activitatii societatii in zona de responsabilitate (Gorj, Dolj, Valcea) 
S.C. PAD CONSULT GUARD / MIKE SECURITY GROUP S.R.L. 
servicii secrete/servicii paza protectie  
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

15.02.2013 – 01.02.2015 
Sef Zona  
Conducerea activitatii societatii in zona de responsabilitate (Gorj, Mehedinti, Hunedoara) 
SC SWAT FORCE  INTERNATIONAL SRL 
servicii secrete/servicii paza protectie  
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

01.06.2010 – 14.02.2013 
Sef Zona  
Conducerea activitatii societatii in zona de responsabilitate (Hunedoara, Valcea) 
SC  SWAT FORCE  SRL 
servicii secrete/servicii paza protectie 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

13.07.2009 - 18.08.2011 
Director General (si presedinte al Consiliului de Administratie) 
Conducerea activitatii societatii, 
S.C. MEDSERV MIN S.A. 
Sanatate / servicii medicale 

                                                   Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

  01.03.2009- 01.12.2012 
Membru al Consiliului de Administratie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Gestionarea activitatii uzinei, verificarea si monitorizarea activitatii si performantelor directorilor 

Numele şi adresa angajatorului SC UZINA MECANICA SADU SA  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productia de armament / munitii 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

12.02.2009 – 12.11.2010 
Director General 
Conducerea activitatii societatii 
SC SQUAD FORCE SRL 
servicii secrete/servicii paza protectie 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

09.07.2007 – 01.04.2008 
Sef zona- formatie paza si ordine 
Conducerea activitatii de paza si securitate in zona de responsabilitate (Valcea) 
SC ZEN  GUARD  SRL 
servicii secrete/servicii paza protectie 

Perioada 01.05.2005 – 20.06.2009 

Funcţia sau postul ocupat Director Zona 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea activitatii de paza si securitate in zona Gorj, Dolj, Valcea, Hunedoara, Mehedinti. 

Numele şi adresa angajatorului SC INTERGUARD GROUP SRL  /  SC INTERGUARD FORCE SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate servicii secrete/servicii paza protectie 
 
 

 

Perioada 01.10.2002 - 30.05.2003 

Funcţia sau postul ocupat CONSULTANT FINANCIAR 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Incheierea si gestionarea politelor de asigurari de viata 

Numele şi adresa angajatorului I N G 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate asigurari 



 
 

Perioada 
 

23.08.1986 - 01.05.2005 

Funcţia sau postul ocupat OFITER  

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

M.Ap.N 
Aparare nationala 
 
 

Educatie si formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 
 
2014 
EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICA 
Evaluarea riscului la securitate fizica 
 
Centrul de Afeceri Resita  /  MBK Software  /  Ivan Security Consulting And Training 
 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

2014 
MANAGER DE SECURITATE 
Verificarea si urmarirea conformitatii; organizarea, asigurarea, stabilirea securitatii 
 
NIMROD GRUP NIGE 

 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplines principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

 
2014 
FORMATOR 
Curs specializare Formator 
 
Centrul de Afaceri Resita 
 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

   2013 
Curs specializare 

  MEDIATOR 
 
  Centrul de Mediere Craiova 
 
 

Perioada 2010 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Master  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

MANAGEMENT SANITAR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Facultatea de Medicina 
 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Curs Perfectionare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

INSPECTOR  SSM 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii Botosani 
 
 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Curs pregatire 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Limba engleza 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Perfectionare, Consultanta si Management pentruComertul International 



Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de conducere 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management, Marketing si Resurse Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Timisoara 

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Drept si Administratie Publica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Constantin Brancusi” Targu-Jiu, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative 

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Curs specializare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Asigurari de viata si tehnica vanzarii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ING - Nederlanden 

 
Perioada 

 
1998 

Calificarea / diploma obţinută Curs perfectionare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Utilizare PC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregatire in Informatica SA - Petrosani 

 
Perioada 

 
1983-1986 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

OFITER 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Militara de Ofiteri Activi de Infanterie N.Balcescu – Sibiu,arma INFANTERIE (echivalat cu 
studii superioare in domeniul transporturi auto) 

  
 

Limba străină Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Conducere echipe, gestionare bugete, planificare si control activitati. Coordonarea si conducerea 
activitatii altor persoane. Disponibilitate pentru munca in conditii de stres 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini sociale 
 

   Aptitudini de comunicare, lucru in echipa. Sociabil, responsabil; 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 

-Cunostinte avansate Windows,  
-Cunostinte avansateMicrosoft Office (word, excel, power-point) 
 

Competenţe şi aptitudini artistice Desen / grafica 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobbyuri: Autoturismele, Fotbalul 



  

Permis de conducere Categoria B, 1993 
  

Informaţii suplimentare Decoratii: Semnul Onorific „In serviciul armatei” 
Aviz de securitate: fara restrictie in conformitate cu nivelul 2 

  

*  Referinte pot fi furnizate la cerere       Semnatura: 


