Curriculum vitae
Europass
Informatii personale
Nume/Prenume

IRIMIA Marius Ioan

Adresa

STR. General Dascalescu, nr, 15, Bl. T1, Sc. F,AP. 21, PIATRA NEAMT,
JUDETUL NEAMT

Telefon

0771681784

Fax
E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex

solutii.gis@gmail.com

Română
08 SEPTEMBRIE 1981
MASCULIN

Experiență
profesională
Numele și adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
Activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat

Consiliul Local Piatra-Neamț
Administrație publică
Noiembrie 2020 - prezent
Consilier local
Primăria Piatra-Neamț
Administrație publică
Februarie 2021- prezent
Viceprimar
Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA - Parcul Natural Vânători Neamț
Silvicultură
martie 2007 – februarie 2021
Specialist în Tehnologia Informației

Principalele activitati si
responsabilitati

-

-

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

funcţionarea în parametri optimi a sistemelor informatice şi a tuturor dispozitivelor electrice
şi electronice;
realizarea de diverse hărţi tematice și baze de date GIS;
realizarea unor strategii de turism local și județean;
web design (WordPress);
elaborarea și implementarea Planului de management pentru Parcul Natural Vânători
Neamț;
membru in unitatea de implementare a proiectului Îmbuntățirea statutului de
conservare a speciei zimbru in Parcul Natural Vânători Neamț, in cadrul POS 1, Axa
4, în funcția de specialist IT, implementat in perioada aprilie 2010 – martie 2013;
membru in unitatea de implementare a proiectului Abordarea comună privind
conservarea biodiversității de interes comunitar în două arii naturale protejate din
județul Neamț: Rezervația Naturală Secu și Parcul Natural Vânători Neamț, finanțat
prin programul FEDR, implementat în perioada 2011 – 2013;
elaborarea Planului de Management pentru Rezervaţia Naturală Secu;
realizarea părții grafice și tehnoredactarea manualului de educație forestieră pentru
clasele V - VIII – PRIN PĂDURILE NEAMȚULUI;
realizarea părții grafice și tehnoredactarea manualului de educație forestieră pentru
preșcolari – PRIN PĂDURE, PRIMII PAȘI;
în perioada 2010-2018 am contribuit la îmbogățirea Atlasului Digilal al României prin
digitalizarea rețelei hidrografice (toată țara), rețeaua de înaltă tensiune (toată țara),
rețeaua de puncte cotate (toată țara) și toponimie (circa 40% din suprafața tării);

S.C. TERMOGLASS S.R.L.
Tâmplărie PVC și aluminiu
septembrie 2006 - martie 2007 (7 luni)
Director de producție

Educatie și formare

Perioda
Calificarea / diploma obtinuta

2008 - 2009
Cursuri ArcGIS și receptoare Global Position System -Trimble

Domenii principale studiate / competente
dobindite

Specialist GIS

Numele si tipul institutiei de invatamint /
furnizorului de formare

ESRI Romania

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate / competente
dobindite
Numele si tipul institutiei de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate / competente
dobindite
Numele si tipul institutiei de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

2001 - 2006
Licențiat în silvicultură
Inginer diplomat
Universitatea „Ștefan cel Mare”, Facultatea de Silvicultură , Suceava
Superior
1996 – 2000
Diplomă de bacalaureat
Studii liceale
Liceul Forestier, secția Silvicultură - Piatra Neamț
Mediu

Aptitudini si competente
personale

Limba materna

Română

Limbi straine cunoscute
Comprehensiune

Autoevaluare
Nivel european (*)

Abilitati de ascultare
B1

Limba engleza
(*) Cadrului

Competente si abilitati sociale
Competente si aptitudini
organizatorice

Alte competenţe şi aptitudini

Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului;

17.08.2021

B1

Interactiune
A2

Exprimare
A2

A2

european de referinţă pentru limbi

Ascultare, gândire critică, evaluare, managementul timpului, planificare și implementare, organizare și
delegare, construirea echipei.

Colaborare cu Muzeul Național de Istorie al României și cu Complex Muzeal Județean Neamț în
privința unor vestigii antice pe care le-am descoperit;
Colaborarea cu Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național în identificarea și
stabilirea limitelor unor noi situri arheologice de interes județean și național;
In perioada noiembrie 2018 – februarie 2019 Muzeul de Istorie Piatra Neamț a organizat expoziția
temporară Arheologie. Detecție. Pasiune unde au fost prezentate publicului larg 6 tezaure monetare
romane descoperite ca urmare a pasiunii mele pentru istorie și arheologie;
Am contribuit la digitalizarea, în format GIS, la nivel de apartament, scară de bloc, stradă și puncte de
interes pentru toate orașele din județele Neamț, Bacău, Botoșani și Vaslui;
Am realizat proiectarea sisteme de distribuție a gazelor naturale pentru diverși distribuitori de gaze
naturale și transpunerea acestor informații în sistem GIS, inclusiv date cerute prin Directiva INSPIRE;

-

-

DATA

Abilitati de citire

Scris

Abilitatea de a lucra şi colabora cu alte persoane, în situaţii în care comunicarea şi munca în echipă
sunt elemente esenţiale.

-

Permis de conducere

Vorbit

cunostinte avansate in ArcGIS 9.3, 10.2.2, 10.6, Qgis, ArcPad, SurvCE, Avenza Maps,
Mapit GIS, SketchUp;
cunostinte medii in Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop,
WordPress;
cunostinte avansate in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Acces, Power Point;
cunostinte avansate de Microsoft Windows si internet.

Permis de conducere categoria B, începând cu anul 2007.

SEMNATURA

