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INFORMAŢII PERSONALE Șchiopu Orlando Cătălin  
 

 

 Calea 13 Septembrie, nr.135, Sector 5, București  

 021/3166351 

 contact@isubif.ro  

www.isubif.ro   

Sexul Masculin| Data naşterii 18/10/1973 | Naţionalitatea Română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

09.06.2016 – prezent Prim adjunct al inspectorului șef  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, București, Sector 5, Calea 13 
Septembrie, nr.135 

▪ Management la nivel superior, gestionarea situațiilor de urgență la nivelul municipiului București și 
județului Ilfov 

Tipul sau sectorul de activitate  Operativ  
 
 

01.02.2016 – 08.06.2016 Șef serviciu 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, str. Banu Dumitrache, nr. 46, Sector 2, București 

▪ Monitorizarea evoluției situațiilor de urgență la nivel național 
Tipul sau sectorul de activitate  Dispecerat 
 
 

25.11.2015 – 31.01.2016 Mutat la dispoziția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, str. Banu Dumitrache, nr. 46, Sector 2, București 
 
 

01.05.2015 – 25.11.2015 Prim adjunct al inspectorului șef  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, Calea 13 Septembrie, nr.135, 
Sector 5, București 

▪ Management la nivel superior, gestionarea situațiilor de urgență la nivelul municipiului București și 
județului Ilfov 

Tipul sau sectorul de activitate  Operativ  
 
 

12.09.2014 – 31.04.2015 Detașat în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, în directa 
subordonare a secretarului de stat - șef al Departamentului pentru Situații de 
Urgență 
Departamentul pentru Situații de Urgență, Piața Revoluției nr.1A, București 

▪ Management la nivel superior, gestionarea situațiilor de urgență la nivel național 
Tipul sau sectorul de activitate   Operativ 
 
 

15.11.2009 – 11.09.2014 Comandant grup de intervenție 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al municipiului București – Grupul de intervenție 
nr.2. Pache Protopopescu nr.80, Sector 2, București 

▪ Managementul și gestionarea situațiilor de urgență determinate de riscurile specifice zonei de 
responsabilitate, formare profesională și coordonare de specilitate a echipajelor specializate la nivel 
european 

Tipul sau sectorul de activitate   Operativ 
 
 

15.12.2004 – 14.11.2009 Adjunct șef Centru Operațional 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al municipiului București – Centrul Operațional, 
Calea 13 Septembrie, nr.135, Sector 5, București 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

▪ Gestionarea situațiilor de urgență la nivelul municipiului București. Coordonarea intervenției 
echipajelor specializate pentru monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență pe tipuri de risc la 
nivelul capitalei. 

Tipul sau sectorul de activitate   Operativ – Comanda Centrului Operațional 
 

2001-2004 Șef de Stat Major 
Brigada de pompieri a Capitalei – Batalionul 2 Pompieri, Bulevardul Ferdinand, nr. 139, Sector 2, 
București 

▪ Planificarea, organizarea și executarea operațiunilor de stingere a incendiilor și salvare a oamenilor 
și bunurilor materiale din zona de responsabilitate 

Tipul sau sectorul de activitate   Stat major 
 
 

1998-2001 Comandant detașament 
Brigada de pompieri a Capitalei – Batalionul 2 Pompieri, Bulevardul Ferdinand, nr. 139, București 

▪ Salvarea oamenilor, a bunurilor materiale și stingerea incendiilor în raionul de intervenție 
Tipul sau sectorul de activitate   Operativ 
 
 

1997-1998 Comandant stație 
Brigada de pompieri a Capitalei – Stația 6 pompieri Fundeni, str. Balotului, nr. 28, București 

▪ Salvarea oamenilor, a bunurilor materiale și stingerea incendiilor în raionul de intervenție 
Tipul sau sectorul de activitate   Operativ 
 
 

August – Decembrie 1997 Locțiitor comandant secție 
Brigada de pompieri a Capitalei – Secția de pompieri Dămăroaia, str. Piatra Morii, nr.23, București 

▪ Salvarea oamenilor, a bunurilor materiale și stingerea incendiilor în raionul de intervenție 
Tipul sau sectorul de activitate  Operativ 

01.08.2007 – 01.08.2010 Doctor în științe militare și informații 

Universitatea Națională de Apărare – Facultatea de Comandă și Stat Major 

▪ Științe militare și informații 
 

18.05 – 22.05.2009 Management operațional – certificat de absolvire 

Ministerul Administrației și Internelor – Direcția Generală Management Operațional 

▪ Management performant, gestionarea situațiilor de urgență 
 

22.01-10.08.2007 Management performant – diplomă de absolvire  
(Studii postuniversitare de management) 

Centrul de studii postuniversitare din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative 

▪ Management performant, gestionarea situațiilor de urgență, conducerea acțiunilor de intervenție 
 

15-26.10.2007 Managementul situațiilor de urgență– diplomă de absolvire 
(Curs de perfecționare în domeniul situațiilor de urgență) 

Centrul de studii postuniversitare din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative 

▪ Management situațiilor de urgență, gestionarea strategică a situațiilor de urgență 
 

13-24.11.2006 Managementul situațiilor de urgență– diplomă de absolvire 
(Curs de perfecționare în domeniul situațiilor de urgență) 

Centrul de studii postuniversitare din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative 

▪ Management situațiilor de urgență, gestionarea strategică a situațiilor de urgență 
 

1992-1997 Ofițer pompieri/ Inginer instalații pentru construcții (studii universitare) 

Academia de Poliție „A.I. Cuza” București – Facultatea de Pompieri 
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COMPETENȚE PERSONALE   

  

 

 

 

▪ Tactica stingerii incendiilor și salvării oamenilor și bunurilor materiale, Managementul organizațiilor 
militare/ Metodica instrucției subunităților de pompieri/ Instalații pentru construcții 
 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză A1  A2 A1 A2 A1 

Aptitudini și competențe sociale  ▪ Leadership, inițiativă, spirit de echip, spirit de colaborare și cooperare, relații interpersonale și umane 
foarte bune, consider munca de echipă și comunicarea ca fiind esențiale 
 

Competențe organizatorice ▪ Aptitudini organizatorice conferite de conducerea și coordonarea echipajelor de intervenție pe timpul 
misiunilor specifice și gestionării situațiilor de urgență din zona de competență 
 

Aptitudini și competențe tehnice ▪ Utilizarea la standarde ridicate a echipamentelor de informatică și IT 

Permis de conducere ▪ Categoria B și C 


