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Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

POPA MIHAI CĂTĂLIN
Str. Poiana Teiului, nr. 4, Piatra Neamţ, jud. Neamţ
0745268462
nt04clc@yahoo.com
română
29.01.1976
bărbătesc

Locul de muncă vizat / Domeniul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al Judeţului Neamţ
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada 10.12.2021 şi în prezent
Funcţia sau postul ocupat Adjunct al inspectorului șef
Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea, prin structurile subordonate și cele coordonate, activitatea de asigurare
tehnico-materială cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare îndeplinirii
misiunilor ce revin inspectoratului județean și subunităților din subordine.
Numele şi adresa angajatorului I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, Piatra Neamţ
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, gestionarea situaţiilor de urgenţă
Perioada 21.12.2020 – 10.12.2021
Funcţia sau postul ocupat Şef direcție I (direcția logistică)
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea și evaluarea activității întregului personal din structurile logistice ale
Numele şi adresa angajatorului IGSU, asigurarea controlului și îndrumarea subordonaților pentru executarea de
calitate a ordinelor și dispozițiilor, precum și verificarea, în toate structurile
subordonate, a modului de aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare
specifice domeniului logistic.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, str. Banu Dumitrache, nr. 46,
București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, gestionarea situaţiilor de urgenţă
Perioada 15.08.2006 - 21.12.2020
Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu I (serviciul logistic)
Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea, organizarea, coordonarea, verificarea şi îndrumarea activităţii de
asigurare a Inspectoratului cu tot ceea ce este necesar pentru funcţionarea si
îndeplinirea misiunilor astfel : echipament si mijloace de protecţie, condiţii de lucru si
de odihna, mijloace tehnice de transport si de intervenţie, armament, muniţie,
materiale de geniu, chimice si de alta natura .
Numele şi adresa angajatorului I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, Piatra Neamţ
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, gestionarea situaţiilor de urgenţă
Perioada
01.08.2004 – 15.08.2006
Funcţia sau postul ocupat ofiţer cu intendenţa şi carburanţii-lubrifianţii, Biroul S-4
Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea activităţii de intendenţă a batalionului, precum si a activităţilor privind
evidenta, depozitarea, păstrarea şi manipularea carburanţilor şi lubrifianţilor .
Numele şi adresa angajatorului U.M. 01407 Piatra Neamţ, str. Gl. Dăscălescu, nr. 114, Piatra Neamţ
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Batalion de infanterie

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi privind achiziţiile publice în
cadrul absorbţiei fondurilor structurale şi
de coeziune

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

15.08.2002 – 01.08.2004
ofiţer 5 , Biroul Operaţii
conducerea activităţii de pregătire a militarilor în termen pe linie tehnică
U.M. 01027 Piatra Neamţ, str. Gl. Dăscălescu, nr. 112, Piatra Neamţ
Baza de instrucţie infanterie a militarilor în termen în perioada pregătirii de baza
01.07.1999 – 15.08.2002
comandant pluton logistic, Batalionul 2 al Brigăzii 282 Mecanizate
asigurarea logistică a Batalionului 2 al Brigăzii 282 Mecanizate
Brigada 282 Mecanizată - Focşani
Brigadă operațională
- Participarea ca specialist tehnic în cadrul comisiilor de achiziţie şi de recepţie a
echipamentelor pentru situaţii de urgenţă achiziţionate în cadrul proiectului
Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat, finanţat prin Programul Operaţional Regional
2007 – 2013, Axa 3, DMI 3.3, cod SMIS 6283, proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu
autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru
situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est” cod SMIS 41092 şi proiectului
„Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în
condiţii de iarnă” cod SMIS 48572.
- Participare la elaborarea specificaţiilor tehnice pentru achiziţionarea echipamentelor
şi mijloacelor tehnice utilizate pentru intervenţiile de reducere a efectelor inundaţiilor
ca urmare a derulării contractelor de achiziţii publice din cadrul,, Programului
Operaţional Sectorial Mediu – Proiect: Răspunsul Eficient Salvează Vieţi/ ESRL”
- Participare la scrierea cererii de finanţare a proiectului ce urmează a fi depus în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, respectiv proiectul
„Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, şarpantei şi învelitorii,
consolidarea fundaţiei, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei pentru transportul
agentului termic şi înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu
corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată la pavilionul administrativ al
Comandamentului unităţii şi Detaşamentului de Pompieri Piatra Neamţ– str. Cuiejdi,
nr. 34” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 –
„Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”.

2008-2010
Master - Managementul Instituţiilor Publice / Diplomă de master
Managementul organizaţiilor, Management strategic, Managementul instituţiilor
publice, Administraţie publică şi integrare europeană, Finanţe publice, Managementul
resurselor umane în instituţiile publice, Comportament organizaţional, Managementul
proiectelor europene .
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din Bucureşti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Master
internaţională
Perioada 20.09.2004 – 17.12.2004
Calificarea / diploma obţinută Ofiţer specialist în arma auto/Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / Expoatarea autovehiculelor, Asigurarea tehnică cu autovehicule, Repararea
competenţe profesionale dobândite autovehiculelor, Managementul transporturilor .
Numele şi tipul instituţiei de Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto din Piteşti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii postuniversitare
internaţională
Perioada 07.09.1998 – 30.07.1999

Calificarea / diploma obţinută Iniţiere în arma auto şi pregătire pentru funcţia de comandant pluton transport,
logistic, tehnic, şcoală de şoferi/Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / Expoatarea autovehiculelor, Asigurarea tehnică cu autovehicule, Repararea
competenţe profesionale dobândite autovehiculelor, Managementul transporturilor .
Numele şi tipul instituţiei de Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto din Piteşti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii postuniversitare
internaţională
Perioada 1998– 1994
Calificarea / diploma obţinută Ofiţer/Licenţiat în Ştiinţă Militară
Disciplinele principale studiate / Managementul Organizaţiilor Militare, Bazele Construcţiei şi Funcţionării
competenţe profesionale dobândite Autovehiculelor, Bazele Asigurării Tehnice
Numele şi tipul instituţiei de Academia Trupelor de Uscat, Academia de Înalte Studii Militare
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii universitare de lungă durată
internaţională
Cursuri
Curs de specializare operator tehnică de calcul, S.C. MEKONIA, Craiova – 2003
Curs de iniţiere în antreprenoriat bazat pe cunoaştere, Academia de Studii
Economice din Bucureşti - 2011
Program de specializare Persoană desemnată pentru conducerea activităţilor de
transport rutier naţional şi internaţional de persoane, Autoritatea Rutieră Română 2013
Curs de specializare pentru ocupația expert achiziţii publice de bunuri şi servicii
organizat în anul 2014
Curs organizat în scopul implementării proiectului Procesul achiziţiilor publice în
cadrul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune – transfer de expertiză la nivelul
M.A.I. cofinanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – Facilitatea de
Asistenţă Tehnică – 2015
Curs de carieră – perfecționare în specialitatea Managementul Situațiilor de Urgență
– 2016
Curs de instruire Etică și integritate instituțională organizat în cadrul proiectului
Consolidarea capacității administrativea secretariatului tehnic al Strategiei Naționale
Anticorupție 2016 – 2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție, Cod
SIPOCA 62 - 2021
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Ascultare
Citire
Participare la
Discurs oral
Exprimare
Nivel european (*)
Engleză
Competenţe şi abilităţi sociale

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

conversaţie
Utilizator
A1
elementar

A1

Utilizator
elementar

Competenţe de comunicare
Competenţe de negociere şi gestionare a situaţiilor conflictuale
Adaptabilitate la particularităţile situaţiei
Abilităţi de negociere, de consultanţă şi consiliere
Abilităţi de lucru în echipă

scrisă
Utilizator
A1
elementar

Competenţe şi aptitudini organizatorice Aptitudini organizatorice demonstrate pe parcursul împuternicirii în funcţia de şef
serviciu logistic şi pe perioada cât am fost împuternicit la comanda direcției logistice a
I.G.S.U.
Capacitatea de culegere, clasificare şi interpretare a informaţiilor, planificare şi
organizare a operaţiunilor şi activităţilor
Deprinderi de cercetare şi investigaţie, capacitate de a redacta rapoarte, de a sintetiza
şi clarifica informaţiile
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a Bune competenţe de utilizare a calculatorului
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere Categoria B, C, C+E

