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Curriculum vitae 

Europass 

Informaţii personale  

Nume / Prenume GRĂDINARU IONUȚ - CIPRIAN 

Adresă(e) Str. 1 Decembrie 1918, nr. 47, bl. A 6, sc. A, et. 4, apt. 18, 

localitatea Piatra Neamț, județul Neamț, România 

Telefon  +40744497609 

E-mail (uri) ionut978@yahoo.com  

Naționalitate (-tăți) Română  

Data nașterii 03.06.1977 

Sex  Masculin  

Experiență profesională Ofițer în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Mihail Sturdza” al județului Iași 

 

Perioada   

 

15.08.2021 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Inspector Șef I al Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Mihail Sturdza” al județului Iași, str. Lascăr Catari, nr. 59, Iași, 

județul Iași 

Activități și responsabilități 

principale 

Asigurarea managementului la nivel județean, în domeniul 

prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.  

Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor 

subordonate, în vederea îndeplinirii misiunilor și obiectivelor 

unității potrivit reglementărilor și documentelor programatice 

de nivel superior, fiind învestit cu autoritate și având obligația 

de a apăra și respecta onoarea și demnitatea subordonaților.  

Răspunde de aplicarea legii în activitățile desfășurate de unitate 

și asigură exercitarea dispozițiilor eșaloanelor superioare 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Sturdza” al 

județului Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 59, Iași, județul Iași 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Apărare, ordine publică și siguranță națională 

 

Perioada   16.02.2019 – 14.08.2021 

Funcția sau postul ocupat (Î) Inspector Șef I al Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Mihail Sturdza” al județului Iași, str. Lascăr Catari, nr. 59, Iași, 

județul Iași 

Activități și responsabilități 

principale 

Asigurarea managementului la nivel județean, în domeniul 

prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.  

Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor 

subordonate, în vederea îndeplinirii misiunilor și obiectivelor 

unității potrivit reglementărilor și documentelor programatice 

de nivel superior, fiind învestit cu autoritate și având obligația 

de a apăra și respecta onoarea și demnitatea subordonaților.  

Răspunde de aplicarea legii în activitățile desfășurate de unitate 

și asigură exercitarea dispozițiilor eșaloanelor superioare 

mailto:ionut978@yahoo.com
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Numele și adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore 

Sturdza” al județului Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 59, Iași, 

județul Iași 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Apărare, ordine publică și siguranță națională 

 

Perioada   01.05.2018 – 15.02.2019 

Funcția sau postul ocupat (Î) Șef centru operațional în cadrul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, 

str. Lascăr Catari, nr. 59, Iași, județul Iași 

Activități și responsabilități 

principale 
Monitorizarea, evaluarea, înștiințarea, avertizarea, 

prealarmarea, alertarea și coordonarea tehnică operațională a 

intervențiilor în situații de urgență, la nivel județean 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore 

Sturdza” al județului Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 59, Iași, 

județul Iași 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Apărare, ordine publică și siguranță națională 

 

Perioada   15.03.2013 – 01.05.2018 

Funcția sau postul ocupat Comandant Detașament I în cadrul Detașamentului 2 de 

Pompieri Iași, B-dul Virgil Săhleanu, nr. 36, Iași, județul Iași 

Perioada   2005 - 15.03.2013  

Funcția sau postul ocupat Comandant Detașament în cadrul Detașamentului 2 de 

Pompieri Iași, B-dul Virgil Săhleanu, nr. 36, Iași, județul Iași 

Activități și responsabilități 

principale 

Gestionarea situațiilor de urgență (stingerea incendiilor, acțiuni 

de salvare, evacuare și protejare persoane, animale, bunuri 

aflate în pericol, limitarea și înlăturarea urmărilor accidentelor, 

catastrofelor și calamităților naturale, activități de urgență 

medicală și de protecție civilă); 

Pregătirea pentru intervenție a personalului operativ din cadrul 

subunității; 

Activități de cunoaștere a particularităților operative privind 

intervenția în raionul de intervenție, întocmire / actualizare 

documente operative 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore 

Sturdza” al județului Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 59, Iași, 

județul Iași 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Intervenții în situații de urgență 

Perioada   2002 - 2005 

Funcția sau postul ocupat Comandant Stație în cadrul Stației de Pompieri Tip 1 Iași  2, 

B-dul Virgil Săhleanu, nr. 36, Iași, județul Iași 

Activități și responsabilități 

principale 

Gestionarea situațiilor de urgență (stingerea incendiilor, acțiuni 

de salvare, evacuare și protejare persoane, animale, bunuri 

aflate în pericol, limitarea și înlăturarea urmărilor accidentelor, 

catastrofelor și calamităților naturale); 

Pregătirea pentru intervenție a personalului operativ din cadrul 

subunității; 
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Activități de cunoaștere a particularităților operative privind 

intervenția în raionul de intervenție, întocmire / actualizare 

documente operative 

Numele și adresa angajatorului Grupul de Pompieri ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, 

str. Lascăr Catargi, nr. 59, Iași, județul Iași 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Intervenții în situații de urgență 

 

Educație și formare  

Perioada 27.10 – 07.11.2014  

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire în cercetarea cauzelor de incendiu 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică București 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Curs de specializare 

Perioada 11.10 – 15.10.2010  

Calificarea / diploma obținută Adeverință de participare la programul de instruire privind 

operarea echipamentelor componente ale Autospecialei de 

intervenție nuclear, biologic, chimic și radiologic 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

S.C. ROM TECH S.R.L. Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Program de instruire 

Perioada 06.09 – 10.09.2010  

Calificarea / diploma obținută Certificat de participare – pregătire de bază pentru stingerea 

incendiilor 

Discipline principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Reguli de siguranță, echipamentul individual de protecție, 

aparate de respirat, prim ajutor, teoria dezvoltării incendiului, 

incendiile de interior, stingerea incendiilor 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Centru de instruire pentru protecția civilă și școală de stingere 

a incendiilor din Slovenia 

 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Program de instruire 

 

Perioada 31.05 – 25.06.2010  

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire pentru ocupația paramedic (cod COR 

315103) 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Centru de pregătire/formare paramedici din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore 

Sturdza” al județului Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Curs de pregătire în acordarea primului ajutor calificat privind 

efectuarea procedurilor de descarcerare și alte operațiuni de 

salvare, pentru ocupația paramedic (cod COR 315103) 

Perioada 03.11 – 14.11.2008  

Calificarea / diploma obținută Adeverință  

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică București 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Curs de perfecționare ”Managementul situațiilor de urgență” 
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Perioada 05.05 – 23.05.2008 

Calificarea / diploma obținută Formator în gestionarea actului de comandă și a metodelor de 

formare în situații de urgență 

Discipline principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Curs de formator în gestionarea actului de comandă și a 

metodelor de formare, în situații de urgență, organizat la Oradea 

cu experți din Franța 

Perioada 12.04 – 18.04.2008  

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Discipline principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Gestionarea situațiilor de urgență în transportul de mărfuri 

periculoase, organizat la Oradea cu experți din Franța 
Perioada 02.10 – 13.10.2006  

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire  

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru 

Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Curs de carieră de management în specialitate, specialitatea 

Protecție civilă 

Perioada 2004 – 2006  

Calificarea / diploma obținută Studii academice postuniversitare de management – marketing, 

specializarea Administrarea Afacerilor  

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași,  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Studii academice postuniversitare  

(forma de învățământ - zi) 

Perioada 1997 – 2002  

Calificarea / diploma obținută Inginer diplomat în profilul instalații, specializarea instalații 

pentru construcții - pompieri 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București 

Facultatea de Pompieri 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Studii universitare (militare) de licență științe inginerești/zi 

 

Perioada 1992 – 1996  

Calificarea / diploma obținută Diplomă de bacalaureat 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Liceul militar ”Ștefan cel Mare” din localitatea Câmpulung 

Moldovenesc, județul Suceava 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Studii liceale/zi 

Aptitudini și competențe 

personale 

 

Limba(i) străină (e) cunoscută (e) 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

Limba engleză 

 

Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversație 
Discurs oral Exprimare scrisă 

A2 Utilizator 

elementar 
A2 Utilizator 

elementar 
A1 Utilizator 

elementar 
A1 Utilizator 

elementar 
A1 Utilizator 

elementar 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru 

Limbi Străine 

Competențe și abilități sociale Capacitate de relaționare și lucru în echipă; capacitate de a 

gestiona conflictele pentru a asigura coeziunea echipelor și 



Curriculum vitae al GRĂDINARU IONUȚ CIPRIAN Pagină 5 
 

turelor de serviciu și pentru realizarea unui climat optim de 

muncă 

Competențe și abilități profesionale Rezistență la stres, privațiuni și solicitări intense, echilibru 

psiho - emoțional și comportamental, spirit de colaborare, spirit 

de observație, capacitate de raționament corect și rapid, 

capacitate decizională în situații limită, capacitate de a lucra sub 

presiunea timpului, coordonare psiho – motorică în condiții de 

stimulare intensă și pressing temporal, capacitate de 

concentrare, distributivitatea, selectivitatea, operativitatea și 

mobilitatea atenției, capacitate de recepționare și prelucrare 

rapidă a informațiilor, capacitate de adaptare la situații cu grad 

ridicat de noutate și complexitate, aptitudini de comunicare, 

implicare activă în sarcini, promptitudine în reacții, capacitate 

de a evalua rapid și corect o situație și riscurile asociate acesteia, 

manifestarea și asumarea responsabilității în acțiuni, 

respectarea eticii și deontologiei profesionale, motivație 

profesională pentru pregătire și perfecționare, receptivitate la 

inițiativele personalului 

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

Capacitate de organizare, planificare a activităților; capacitate 

de mobilizare, motivare și de conducere a forțelor, de menținere 

a cooperării și de control, gândire analitică și conceptuală 

Competențe și aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Bună stăpânire a pachetului Office, CorelDraw 

Permis (e) de conducere Permis de conducere: categoria ”B” și ”C” 
 


