
 
 

 

  
 

  
 
  

Curriculum vitae  
Europass  

   

Informaţii personale  

Nume / Prenume BURDULEA, Mihai-Bogdan 

Adresă Târgu Neamț, cod. 615200 

Telefon Mobil: 0747399441   

E-mail bogdan_burdulea@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 05.11.1984 

Sex Masculin 

  

Locul de muncă  
/ Domeniul ocupaţional 

(d) Prim-adjunctul Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Petrodava’’ al 
județului Neamţ 

  

Experienţa profesională  
 

Perioada 2016 – 2020 

Funcţia sau postul ocupat Comandant detașament  

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea, organizarea și desfășurarea pregătirii pentru răspuns, în cazul situațiilor de urgență, a 

subunității de intervenție, în scopul  prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării 

efectelor negative, a consecințelor sau a impactului produs; 

Numele şi adresa angajatorului   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, Piatra Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț - intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă 

  

Perioada 2013 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Locțiitor comandant detașament 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea, organizarea și desfășurarea pregătirii pentru răspuns, în cazul situațiilor de urgență, a 

subunității de intervenție, în scopul  prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării 

efectelor negative, a consecințelor sau a impactului produs; 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, Piatra Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț - intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă 

  

Perioada   2009 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer III - subunitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, conducerea și coordonarea activității de pregătire a personalului subunității de 

intervenție, în scopul executării intervenției operative, în cazul situațiilor de urgență; 

Coordonarea şi participarea directă la operaţiunile pentru desfășurarea intervenției, în cazul producerii 

situațiilor de urgență; 

Numele şi adresa angajatorului   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, Piatra Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț - intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă 



 
 

  

Educaţie şi formare  

Perioada ianuarie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Curs - cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF) / certificat 

de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectul - Managementul performant și unitar la nivelul Ministerul Afacerilor Interne pentru serviciile 

de urgență 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

P.O.C.A. - Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada Iunie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri e-Learning: Fundamentals of Emergency Management; Introduction to Incident Command; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

FEMA - Federal Emergency Management Agency 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada septembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formator / certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea și evaluarea programului sau a stagiului de formare, pregătirea formării practice, realizarea 

activităților de formare, evaluarea participanților la formare; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de studii pentru ordine publică, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada octombrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Curs pentru dezvoltarea carierei, specializarea căutare – salvare / certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conducerea acțiunilor de intervenție ale echipajelor și realizarea cooperării cu alte forțe participante la 

intervenție; asigurarea protecției personalului propriu și a victimelor prin măsuri specifice și proceduri 

de intervenție pentru salvarea persoanelor (victimelor) de sub dărâmături, din alte spații ostile vieții și 

celor surprinse la etajele superioare ale clădirilor; elaborarea documentelor de conducere; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență, Ciolpani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada aprilie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Curs privind instruirea personalului în domeniul tehnicii și tacticii stingerii incendiilor / certificat de 

absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studiul fenomenelor complexe ale arderii, tehnica și tactica stingerii incendiilor, salvarea persoanelor 

din diferite medii ostile vieții / Modulul II - gestionare și conducere; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Poligonul de pregătire Siret al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  



 
 

Perioada martie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de cunoașterea tehnicilor de descarcerare și a 

principiilor de organizare și desfășurare a activităților echipajelor de prim ajutor calificat / certificat de 

absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Acordarea primului ajutor de bază, cunoașterea tehnicilor de descarcerare și a principiilor de 

organizare și desfășurare a activităților echipajelor de prim ajutor calificat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturza al județului Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada aprilie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Curs de operare Windows, Excel, Power Point / certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea programelor Windows, Excel, Power Point; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire în Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada octombrie 2012 – februarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Master în domeniul inginerie civilă și instalații – managementul situațiilor de urgență / diplomă de 

master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul operațiunilor complexe de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență; instalații 

pentru construcții; prevenirea în domeniul situațiilor de urgență; tehnici de comunicație, comunicare și 

relații publice / identificarea și utilizarea resurselor în managementul situațiilor de urgență; revizuirea 

performanței strategice a echipelor; gestionarea situațiilor de urgență complexe, de mare intensitate și 

amploare; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada septembrie 2003 – decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Domeniul instalații, specializarea instalații pentru construcții – pompieri / diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe specifice în domeniul proiectării instalaţiilor pentru construcţii (Instalaţii electrice, termice, 

sanitare, de climatizare, frigotehnice s.a.) 

(Discipline: Instalaţii electrice, Instalaţii termice, Maşini electrice, Hidraulică, Termotehnică, Tehnica și 

tactica stingerii incendiilor, Prevenirea incendiilor, Pregătire militară, s.a) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri 

  

Perioada 1999 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută profil militar, specializarea matematică-informatică / diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, informatică, fizică, pregătire militară, s.a. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpulung Moldovenesc 

 
 
 

 



 
 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba maternă Româna 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  
Ascultare Citire 

Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  A2  A2  A2  A2  A2  

Engleză  A2  A2  A2  A2  A2  

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 

Capacitatea de a lucra în echipă; responsabilitate; echilibru emoţional; integritate, disciplină și 

corectitudine; capacitate bună de comunicare; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului; 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Ca urmare a activității desfășurate în cadrul subunităților operative de intervenție în situații de urgență, 

am dobândit următoarele competențe și aptitudini organizatorice: capacitatea de a lua decizii oportune 

și corecte în condiții limită; capacitate de sinteză; capacitate de planificare, organizare, coordonare, 

control și evaluare a unei structuri operative; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea mijloacelor tehnice din dotarea unității în limita autorizațiilor dobândite; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) – nivel bun; 

CorelDraw și Autocad – nivel elementar; 

  

Permis de conducere Categoria BE, CE; 

  

 


