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INFORMAŢII PERSONALE Mihai-Ciprian MITREA  
 

  

 Str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra Neamț, România 

 0233.216.815        

 isuneamt@ijsunt.ro  
 

Sexul Masculin   | Data naşterii 16/09/1976 | Naţionalitatea Română 
 
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 
  

 

 
14.07.2020 – prezent 

 
Prim-adjunct al inspectorului șef I 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 
Neamț, www.ijsunt.ro 

▪ Management la nivel superior, gestionare situații de urgență la nivel județean 
Tipul sau sectorul de activitate Comandă 

 
 

14.01.2020 – 13.07.2020 Împuternicit Inspector Șef 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” al judeţului Vaslui, str. Castanilor, nr. 9, Vaslui, 
www.isuvaslui.ro 

▪ Conducerea si coordonarea activității inspectoratului 
Tipul sau sectorul de activitate Comandă 

 
 

21.06.2018 – 13.01.2019 Prim-adjunct al inspectorului șef I 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 
Neamț, www.ijsunt.ro 

▪ Management la nivel superior, gestionare situații de urgență la nivel județean 
Tipul sau sectorul de activitate Comandă 

 
 

26.06.2017 – 20.06.2018 Împuternicit Inspector Șef 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 

Neamț, www.ijsunt.ro 
 ▪ Conducerea si coordonarea activității inspectoratului 
 Tipul sau sectorul de activitate Comandă 

  

22.06.2017 – 26.06.2017 Prim-adjunct al inspectorului șef I 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 

Neamț, www.ijsunt.ro 
 ▪ Management la nivel superior, gestionare situații de urgență la nivel județean 
 Tipul sau sectorul de activitate Comandă 
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31.12.2016 – 22.06.2017 Împuternicit prim-adjunct al inspectorului șef I 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 
Neamț, www.ijsunt.ro 

 ▪ Management la nivel superior, gestionare situații de urgență la nivel județean 
 Tipul sau sectorul de activitate Comandă 

  

iunie 2012 – 31.12.2016 Adjunct al inspectorului șef I 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 

Neamț, www.ijsunt.ro 
 ▪ Management la nivel superior, gestionare situații de urgență la nivel județean 
 Tipul sau sectorul de activitate Comandă 

  

iulie 2011 – mai 2012 Şef Serviciu Prevenire 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 

Neamț, www.ijsunt.ro 
 ▪ organizarea, coordonarea, executarea, conducerea, îndrumarea şi controlarea modului de aplicare a 

prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile; 
▪ organizarea, coordonarea, conducerea şi îndrumarea modului de aplicare a prevederilor legale în 

domeniul controlului asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase şi gestionarea deşeurilor din industriile extractive; 
▪ monitorizarea şi controlarea activității desfăşurate de persoanele fizice şi juridice autorizate să 

desfăşoare activităţi în domeniul reglementat de IGSU; 
 Tipul sau sectorul de activitate  Inspecţia de Prevenire, Serviciul Prevenire 

  

ianuarie 2007 – iulie 2011 Şef Serviciu Prevenirea Incendiilor 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 

Neamț, www.ijsunt.ro 
 ▪ desfășurarea activității de avizare şi autorizare în domeniul securităţii la incendiu; 

▪ organizarea, coordonarea, executarea, conducerea, îndrumarea şi controlarea modului de aplicare a 
prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
▪ monitorizarea şi controlarea activității desfăşurate de persoanele fizice şi juridice autorizate să 

desfăşoare activităţi în domeniul reglementat de IGSU; 
 Tipul sau sectorul de activitate  Inspecţia de Prevenire, Serviciul Prevenirea Incendiilor 

  

ianuarie 2005 – decembrie 2007 Ofiţer Specialist I 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 

Neamț, www.ijsunt.ro 
 ▪ desfășurarea activității de avizare şi autorizare în domeniul securităţii la incendiu; 

▪ participarea la activităţi de control în domeniul apărării împotriva incendiilor la operatori economici, 
instituţii şi localităţi; 
▪ audit de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate, asistenţă tehnică de specialitate, 

soluţionare petiţii, informare preventivă;înfiinţare servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, 
urmărirea operaţionalizării acestora şi ulterior coordonarea activităţii desfăşurate de către acestea; 

 Tipul sau sectorul de activitate  Inspecţia de Prevenire, Serviciul Prevenirea Incendiilor 

  

mai 2003 – ianuarie 2005 Locţiitor comandant detaşament 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 

Neamț, www.ijsunt.ro 
 ▪ coordonarea şi participarea directă la operaţiuni şi activităţi de evacuare, căutare, salvare, 

descarcerare, stingere a incendiilor, transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale şi 
valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte 
măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgentă. 

 Tipul sau sectorul de activitate   Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 
 
  

August 2000 – aprilie 2003 Adjunct comandant secţie 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ , str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra 

Neamț, www.ijsunt.ro 
 ▪ coordonarea şi participarea directă la operaţiuni şi activităţi de evacuare, căutare, salvare, 

descarcerare, stingere a incendiilor, transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale şi 
valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte 
măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgentă. 

 Tipul sau sectorul de activitate    Secţia de Pompieri Roman 

Noiembrie – decembrie 2016  Certificat absolvire   

EdX – fondat de Harvard University and MIT 

▪ curs e-learning  A Resilient Future: Science and Technology for Disaster Risk Reduction   
 

Noiembrie 2016  Certificat absolvire  
 FEMA – Federal Emergency Management Agency  

▪ curs  Continuity of Operations 
  

Aprilie-iunie 2015  Certificat absolvire  
 UNITAR – United Nations Institute for Trening and Research  

▪ Curs e-learning: Urban Risk Reduction: Developing and Implementing Resilience Action Plans 
for Cities 

  
Iunie 2006  Certificat absolvire  

 Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență 
 ▪ Curs de perfecționare în domeniul managementului situațiilor de urgență  
 ▪  

aprilie 2003 – aprilie 2004 Diploma  
 Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri 
 ▪ Curs postuniversitar Ingineria siguranței la incendiu a construcțiilor, instalațiilor și utilizatorilor  

 
Reglementări în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; Teoria arderii; Comportarea la foc a 
construcțiilor, instalațiilor și utilizatorilor; Instalații și echipamente de protecție al incendiu; 
Managementul riscului de incendiu 

  
septembrie 1995 – iulie 2000 Diploma de inginer, profilul instalații, specializarea instalații pentru construcții 

 Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri 
 ▪ 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 intervențiilor, Prevenirea incendiilor s.a) 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Limba(i) maternă(e) Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Limba engleză B1  B1  B1  B1  B1  
Limba Franceză A1  A1   A1 A1   A1  

 
 
 

 

Competenţe de comunicare  ▪ O bună capacitate de comunicare dobândită datorită desfășurării multor activități profesionale în 
echipă.  
▪ Abilitatea de a lucra în condiții de stres.  
▪ Abilități de comunicare publică.  
▪ Echilibru în judecarea situațiilor limită. 

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Ca urmare a activității desfășurate în cadrul comenzii unității, am dobândit următoarele competențe 
și aptitudini organizatorice: capacitate de convingere, bune abilităţi de relaţionare cu cei din jur, 
capacitate de sinteză, monitorizarea lucrului echipei, spirit analitic, abilități decizionale, capacitate de 
evaluare a abilităţilor profesionale ale colaboratorilor si alocare a sarcinilor 

 
Competenţe digitale ▪ Foarte bună stăpânire a suitei MS OFFICE, cu accent pe Excel (VBA macros) 

▪ Cunoștințe elementare a aplicațiilor CorelDraw, Autocad, Adobe InDesign 

Alte competenţe  ▪ Capacități de formare continuă și autoperfecționare 

Permis de conducere  Categoria B, C; 
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