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INFORMAŢII PERSONALE 
 

 Șchiopu Orlando Cătălin  
 

 

 

  

0729989959     

 orlando.schiopu@isubif.ro  

Naționalitate  
     Română 

Data nașterii 
     18 noiembrie 1973 

Sex    
      Masculin 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

 

 

 

 

Perioada  01/03/2019–prezent 
 Funcția sau postul ocupat  Inspector șef 

Numele  
și adresa angajatorului 

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

Principalele activități  
și responsabilități 

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

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Comanda inspectoratului 

Perioada  15/03/2018–28.02.2019 
 Funcția sau postul ocupat  Împuternicit inspector șef 

Numele  
și adresa angajatorului 

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

Principalele activități  
și responsabilități 

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

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Comanda inspectoratului 

Perioada  09/06/2016–15/03/2018 
 Funcția sau postul ocupat  Prim adjunct al Inspector șef 

Numele  
și adresa angajatorului 

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

Principalele activități  
și responsabilități 

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

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Comanda inspectoratului 

Perioada  01/02/2016–08/06/2016 
 Funcția sau postul ocupat  Șef Serviciu 

Numele  
și adresa angajatorului 

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  
Str. Banu Dumitrache, nr. 46, Sector 2, București, România 

Principalele activități  
și responsabilități 

 Monitorizarea situațiilor de urgență, elaborarea sintezelor operative, asigurarea datelor și 
informațiilor necesare comenzii IGSU pentru luarea deciziilor în gestionarea situațiilor de urgență 

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Centrul Operațional Național 

Perioada  24/11/2015–31/01/2016 
 Funcția sau postul ocupat  La dispoziție 

Numele  
și adresa angajatorului 

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  
Str. Banu Dumitrache, nr. 46, Sector 2, București, România 

Principalele activități  
și responsabilități 

 Conform fișei de atribuții 

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 La dispoziție 

Perioada  01/05/2015–23/11/2015 
 Funcția sau postul ocupat  Prim adjunct al Inspector șef 
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Numele  
și adresa angajatorului 

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

Principalele activități  
și responsabilități 

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

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Comanda inspectoratului 

Perioada  12/09/2014–30/04/2015 
 Funcția sau postul ocupat  Detașat la Departamentul pentru Situații de Urgență 

Numele  
și adresa angajatorului 

 Departamentul pentru Situații de Urgență  
Piața Revoluției nr. 1A, București, România 

Principalele activități  
și responsabilități 

 Management de nivel superior, managementul și gestionarea situațiilor de urgență  
la nivel național      

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Operativ 

Perioada  15/11/2009–11/09/2014 
 Funcția sau postul ocupat  Comandant grup de intervenție 

Numele  
și adresa angajatorului 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al municipiului București – Grupul de 
intervenție nr. 2, B-dul Pache Protopoescu, nr. 80, Sector 2 București 

Principalele activități  
și responsabilități 

 Managementul și gestionarea situațiilor de urgență determinate de  riscurile specifice  
zonei de responsabilitate 

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Comanda grupului de intervenție 

Perioada  15/12/2004–14/11/2009 
 Funcția sau postul ocupat  Adjunct șef centru operațional 

Numele  
și adresa angajatorului 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al municipiului București  
Calea 13 Septembrie, nr.135,  Sector 5, București,  România 

Principalele activități  
și responsabilități 

 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 activității  
sau sectorul de activitate 

 Comanda  Centrului operațional 

Perioada  2001–2004 
 Funcția sau postul ocupat   Șef Stat Major 

Numele  
și adresa angajatorului 

 Brigada de pompieri a Capitalei – Batalionul 2 pompieri 
B-dul Ferdinand nr. 139,  Sector 2, București, România 

Principalele activități  
și responsabilități 

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

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Stat major 

Perioada  1998–2001 
 Funcția sau postul ocupat   Comandant detașament 

Numele  
și adresa angajatorului 

 Brigada de pompieri a Capitalei – Detașamentul 2 Obor 
B-dul Ferdinand nr. 139,  Sector 2, București, România 

Principalele activități  
și responsabilități 

 Salvarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale și stingerea incendiilor în raionul de 
intervenție.  

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Comanda subunități 

Perioada  Decembrie 1997–1998 
 Funcția sau postul ocupat   Comandant stație 

Numele  
și adresa angajatorului 

 Brigada de pompieri a Capitalei – Stația 6 Fundeni 
Str. Balotului, nr. 28,  Sector 2, București, România 

Principalele activități  
și responsabilități 

 Salvarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale și stingerea incendiilor în raionul de 
intervenție.  

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Comanda subunități 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

 

Perioada  August - Decembrie 1997 
 Funcția sau postul ocupat   Locțiitor comandant subunitate 

Numele  
și adresa angajatorului 

 Brigada de pompieri a Capitalei – Secția 5 Dămăroaia 
Str. Piatra Morii, nr. 23,  Sector 1, București, România 

Principalele activități  
și responsabilități 

 Salvarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale și stingerea incendiilor în raionul de 
intervenție.  

Tipul activității  
sau sectorul de activitate 

 Comanda subunități 

Perioada  01.08.2007-01.08.2010 
Calificarea / diploma obținută   Doctor în științe militare și informații 

Disciplinele principale studiate /  
competențele profesionale dobândite 

 Psiho-sociologie / competențe epistemologice 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului e formare 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I” 
Facultatea de comandă și stat major 

Nivelul în clasificarea națională  
sau internațională 

 Doctorat 

Perioada  18-22.05.2009 
Calificarea / diploma obținută   Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate /  
competențele profesionale dobândite 

 Management operațional 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului e formare 

 Direcția Generală Management Operațional 

Nivelul în clasificarea națională  
sau internațională 

 Curs management operațional 

Perioada  15-26.10.2007 
Calificarea / diploma obținută   Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate /  
competențele profesionale dobândite 

 Managementul situațiilor de urgență; Gestionarea strategică a situațiilor de urgență. 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului e formare 

 Centrul de studii postuniversitare din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative 

Nivelul în clasificarea națională  
sau internațională 

 Curs de perfecționare în domeniul situațiilor de urgență 

Perioada  22.01-10.08.2007 
Calificarea / diploma obținută   Licențiat / diploma 

Disciplinele principale studiate /  
competențele profesionale dobândite 

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

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului e formare 

 Centrul de studii postuniversitare din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative 

Nivelul în clasificarea națională  
sau internațională 

 Studii postuniversitare de management 

Perioada  13-24.11.2006 
Calificarea / diploma obținută   Licențiat / diploma 

Disciplinele principale studiate /  
competențele profesionale dobândite 

 Managementul situațiilor de urgență 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului e formare 

 Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență 

Nivelul în clasificarea națională  
sau internațională 

 Curs de carieră management de specialitate 

Perioada  1992-1997 
Calificarea / diploma obținută   Ofițer/Inginer instalații pentru construcții 

Disciplinele principale studiate /  
competențele profesionale dobândite 

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

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului e formare 

 Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri 
Universitatea tehnică de construcții București – Facultatea de instalații 

Nivelul în clasificarea națională   Studii universitare 
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APTITUDINI ȘI COMPETENŢE 
PERSONALE   

 

 

 

 

 

sau internațională 

Perioada  1988-1992 
Calificarea / diploma obținută   Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate /  
competențele profesionale dobândite 

 Limba română, matematică, fizică, istorie 

Numele și tipul instituției de învățământ /   Liceul teoretic “Horia Hulubei” – profil electrotehnică 
Nivelul în clasificarea națională  

 
 Studii liceale 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B2 B2 B2 B2 B1 

franceză B2 B2 B1 B1 B1 

 
 
 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competențe și abilități sociale Leadership, inițiativă, spirit de echipă, spirit de colaborare și cooperare, relații interpersonale și umane 
foarte bune. Consider munca de echipă și comunicarea ca fiind esențiale. 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini organizatorice conferite de conducerea și coordonarea specialiștilor și a echipajelor de 
intervenție pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență din zona de competență. 

Competențe și aptitudini artistice Literatura. 

Alte competențe și aptitudini Competențe și aptitudini dobândite la locul de muncă cu privire la: planificare, conducere și 
coordonare a activităților și misiunilor.  

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Permis de conducere Categoria B și C 

Informații suplimentare Se pot obține la cerere. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

