Curriculum vitae
Informaţii personale
Adresă
Telefon(oane)
Fax(uri)

HOHOI CRISTIAN-ALIN
Str. Nicolae Bălcescu , Bl. 53/48, Orăștie, judeţul Hunedoara, România
Mobil: +40 723 370192
+40 254 241 990

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

+40 254 247521
alinhohoi@yahoo.com
Română
09.10.1972

Experienţa profesională
Perioada

16.09.2019 – prezent

Funcția sau postul ocupat Împuternicit director adjunct
Activități și responsabilități principale Conducerea, coordonarea și controlul activităților specifice, organizării și desfășurării
programelor formative
Numele și adresa angajatorului Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. , Str. Armatei nr. 16, Orăștie
Tipul activității sau sectorul de Conducere
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activtăți și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada

2017 - prezent
Șef birou resurse umane
Coordonarea activităților de resurse umane (emiterea dispozițiilor de personal, organizarea
activităților pentru ocuparea funcțiilor vacante de execuție sau conducere ); actualizarea bazei
de date cu personalul unității; alocarea la drepturi a personalului; elaborarea și actualizarea
procedurilor de lucru; implementarea activităţilor privind managementului calităţii la nivelul
biroului
Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. , Str. Armatei nr. 16, Orăștie
Management

2016- 2017

Funcția sau postul ocupat Împuternicit Șef birou resurse umane
Activități și responsabilități principale Coordonarea activităților de resurse umane (emiterea dispozițiilor de personal, organizarea
activităților pentru ocuparea funcțiilor vacante de execuție sau conducere ); actualizarea bazei
de date cu personalul unității; alocarea la drepturi a personalului; elaborarea și actualizarea
procedurilor de lucru; implementarea activităţilor privind managementului calităţii la nivelul
biroului
Numele și adresa angajatorului Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. , Str. Armatei nr. 16, Orăștie
Tipul activității sau sectorul de Management
activitate

Perioada

2012-2016
Funcţia sau postul ocupat Ofițer specialist I – Compartimentul Resurse Umane
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități specifice referitoare la încadrarea/ promovarea personalului; coordonarea activităților
de actualizarea bazei de date cu personalul unității; alocarea la drepturi; formarea profesionala a
personalului; completarea dosarelor de personal etc.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. , Str. Armatei nr. 16, Orăștie
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Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada

Simedrea Ionelia Floriana

Resurse umane

2009-2012
Funcţia sau postul ocupat Ofițer principal II/ specialist II
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități specifice referitoare la încadrarea/ promovarea personalului; actualizarea bazei de date
cu personalul unității; rezerviști
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara - Serviciul Resurse Umane
Tipul activității sau sectorul de Resurse umane
activitate
Perioada 2007-2009
Funcţia sau postul ocupat Instructor militar principal IV/ principal III – Compartimentul Învățământ
Activităţi şi responsabilităţi Desfășurarea activităţilor didactice (lecţii, seminarii, lucrări, şedinţe practice, metodice, evaluare)
principale conform curriculumului cursurillor; proiectarea activitățlilor teoretice/practice în cadrul
programelor de formare și dezvoltare a competențelor profesionale, potrivit curriculei şi în acord
cu particularităţile educaţionale ale cursului respectiv; elaborarea cursurilor , manualelor, notelor
de curs și alte materiale didactice necesare susținerii activităților didactice; evaluarea nivelului
de pregătire al cursanţilor
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi ”Aurel Vlaicu” Orăștie
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ
activitate
Perioada 2006-2007
Funcţia sau postul ocupat Ofițer specialist II – Consilier juridic
Activităţi şi responsabilităţi principale Avizarea pentru legalitate a documentelor realizate de compartimentele din instituție
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi ”Aurel Vlaicu” Orăștie
Tipul activităţii sau sectorul de Juridic
activitate
Perioada 2005-2006
Funcţia sau postul ocupat Comandant pluton
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea formațiunii în vederea respectării regulamentelor militare și realizarea misiunilor
ordonate;
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi ”Aurel Vlaicu” Orăștie
Tipul activităţii sau sectorul de Conducere
activitate
Perioada 1995-2005
Funcţia sau postul ocupat Subofițer tehnic principal II
Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea resurselor necesare desfășurării activității plutonului
principale
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi ”Aurel Vlaicu” Orăștie
Tipul activităţii sau sectorul de Administrativ
activitate
Perioada 1994-1995
Funcţia sau postul ocupat Subofițer pază I
Activităţi şi responsabilităţi Executarea misiunilor de pază la sediul instituției
principale
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara
Tipul activităţii sau sectorul dePază
activitate
Educaţie şi formare
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate

Simedrea Ionelia Floriana

2013
Specialist S.S.SM.
Instruirea angajaților; Comunicarea evenimentelor; Identificarea factorilor de risc; Planuri de
instruire a angajaților; Echipamente de protecție
Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. , Str. Armatei nr. 16, Orăștie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau Curs acreditat A.N.C- COD COR 226302
internaţională
Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul ”Managementul
situațiilor de criză”
Disciplinele principale studiate / Analiza conflictelor internaționale; Politici și strategii de management al crizelor; scenarii
competenţe profesionale dobândite operaționale; crize politico-militare; Sistemul național de gestionare a crizelor;
Numele şi tipul instituţiei de Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”,Sibiu
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională Diplomă
sau internaţională
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Formator
Organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare; Elaborarea strategiei de formare;
Proiectarea şi elaborarea stagiilor de formare; Dezvoltarea profesionala a formatorului
S.C. PRO TRAINING INTENS S.R.L. București
Curs acreditat A.N.C- Cod COR 241205
2008
Certificat de absolvire
Psihologia educației, Pedagogie I si II, Didactica specialității; Sociologia educației
Universitatea din Petroșani – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Curs postuniversitar

2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă
Disciplinele principale studiate / Drept penal, Criminologie, Drept procesual penal
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională Studii postuniversitare
sau internaţională
Perioada 2003
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada

Diplomă de licență
Științe juridice, Drept penal și procesual penal, Drept comercial
Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București
Universitare
1999
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate

Simedrea Ionelia Floriana

Certificat de absolvire
Coordonarea efectivelor in executarea misiunilor
Școala Militară de Subofițeri ”Grigore Alexandru Ghica” Bumbești Jiu
Perfecționare
1994
Diplomă de absolvire
Legislația; Circulația pe drumurile publice; Ordine publica, Tactica polițienească

Numele şi tipul instituţiei de Scoala militară de subofițeri de poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională Studii postliceale
sau internaţională
Perioada 1991
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de Liceul Industrial nr.1 Petroșani
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională Studii liceale
sau internaţională
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză

Română
Înţelegere
Ascultare
Citire

A1

A1

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
A1

A1

Scriere
Exprimare scrisă

A1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competențe de comunicare
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe informatice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Spirit de echipă, spirit de observaţie, calm, ascultare activă; comunicare asertivă , autocontrol
Coordonare activități de formare, coordonare echipe multidisciplinare, competențe în planificare
și monitorizare;
O bună cunoaștere a procesului planificării
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet

Categoria B , C
Informaţii suplimentare 2014 – Semnul onorific ”În serviciul Patriei ”ofițeri pentru XX ani de activitate
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