EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
01/02/2021 – ÎN CURS – București, România

Împuternicit adjunct al Inspectorului General
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Benone-Gabriel
DUDUC
CONTACT
Cetățenie: română
Gen: Masculin
Strada Banul Dumitrache 46,
București, România
igsu@mai.gov.ro
(+40) 212086150
www.igsu.ro

◦ coordonarea activității preventive desfășurată de inspectoratele
pentru situații de urgență județene;
◦ asigurarea cadrului legal și procedural al desfășurării activității
preventive;
◦ coordonarea implementării unor proiecte
21/09/2016 – 31/01/2021 – București, România

Șef Inspecția de Prevenire
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
◦ coordonarea activității preventive desfășurată de inspectoratele
pentru situații de urgență județene;
◦ asigurarea cadrului legal și procedural al desfășurării activității
preventive.
04/02/2016 – 20/09/2016 – București, România

Împuternicit Adjunct al Inspectorului General
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
◦ coordonarea activității preventive desfășurată de inspectoratele
pentru situații de urgență județene;
◦ asigurarea cadrului legal și procedural al desfășurării activității
preventive;
◦ reprezentarea inspectoratului general.

15/05/2011 – 04/02/2016 – București, România

Șef Direcție Prevenire
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
◦ coordonarea activității preventive desfășurată de inspectoratele
pentru situații de urgență județene;
◦ asigurarea cadrului legal și procedural al desfășurării activității
preventive.

25/08/2009 – 15/05/2011 – București, România

Șef Serviciul/Biroul Coordonare Servicii Publice, Voluntare și
Servicii Private
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
◦ optimizarea cadrului legal cu privire la constituirea, funcționarea
și pregătirea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru
situații de urgență;
◦ coordonarea inspecțiilor județene în ceea ce privește îndrumarea
și controlul serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații
de urgență.
15/12/2004 – 25/08/2009 – București, România

Ofițer specialist în cadrul Inspecției de Prevenire a IGSU
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

◦ coordonarea și controlul activității de prevenire a incendiilor
desfășurată de serviciile profesioniste pentru situații de urgență;
◦ elaborarea de reglementări cu privire la organizarea și
desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor.
15/03/2002 – 15/12/2004 – București, România

Ofițer specialist în cadrul Statului Major al Inspectoratului
General al Corpului Pompierilor Militari
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari
◦ coordonarea și controlul activității de pregătire pentru intervenție
a cadrelor, a militarilor angajați pe bază de contract și a militarilor
în termen.
01/01/1998 – 15/03/2002 – București, România

Comandant subunitate studenți în Facultatea de Pompieri Academia de Poliție „A.I. Cuza”
Academia de Poliție „A.I. Cuza”
◦ Coordonarea activității studenților.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
2017

Curs manager de proiect
Program „Optimizarea capacității resursei umane din MAI pentru
dezvoltarea și implementarea de proiecte finanțate din FESI”
2014

Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster
Management
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
2013

International Joint Bioterrorism Course
USA - Departament of Defense, International Counterprofiferation
Program
2011

Certificat de participare proiect „Proces decizional la nivelul
MAI - eficiență și coerență” - cod SMIS 2281
MAI, Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative
2003 – 2004

Studii postuniversitare în specializarea management
Academia de Poliție „A.I. Cuza”, București
2002

Curs de prim ajutor
Societatea de Medicină de Urgență și Catastrofă din România,
Târgu-Mureș
1998 – 1999

Studii postuniversitare de perfecționare în specializarea
siguranța la foc a construcțiilor și instalațiilor
Universitatea Tehnică de Construcții București

1993 – 1998

Studii tehnice superioare în specializarea instalații pentru
construcții
Facultatea de Pompieri, Academia de Poliție „A.I. Cuza” București
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PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B
Permis de conducere: C

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Programe, proiecte și campanii

-

◦ elaborarea și fundamentarea Strategiei de consolidare și dezvoltare
a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada
2016-2025;
◦ coordonarea și participarea la numeroase grupuri de lucru pentru
elaborarea și modificarea legislației și reglementărilor tehnice
incidente domeniilor din competență;
◦ participarea și coordonarea colectivelor de avaliză și avizare a
normelor și reglementărilor tehnice elaborate de alte autorități/
instituții ale administrației publice centrale;
◦ coordonarea transpunerii în legislaţia românească a Directivei
2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care
implică substanţe periculoase, de modificare şi, ulterior, de abrogare
a Directivei 96/82/CE a Consiliului;
◦ coordonarea pregătirii și desfășurării, împreună cu Comisia
Europeană, în cadrul acțiunilor prilejuie de Președinția Consiliului
Uniunii Europene, a Conferinței Seveso SEG 7 și a Seminarului "Pr
ovocări privind punerea în aplicare a directivei SEVESO III la
depozitele subterane de gaze naturale";
◦ organizarea, împreună cu UTCB și MDRAP, a dezbaterii
“Managementul reducerii riscului la dezastre” – octombrie 2016;
◦ organizarea Simpozionului „Protecția civilă și managementul
dezastrelor. Provocări actuale pentru România” – martie 2017;
◦ participarea la organizarea acțiunilor reunite sub genericul “O zi
despre cutremure: perspective de reducere a riscului seismic” –
martie 2019;
◦ participarea la organizarea acțiunilor reunite sub genericul “Educa
ție pentru o mai bună pregătire la dezastre” – martie 2020;
◦ elaborarea cadrului legal, organizarea și operaționalizarea Platfor
mei Naționale pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre;
◦ participarea la analiza și elaborarea Stadiului de pregătire a
României pentru un seism major, împreună cu reprezentanții
MDRAP;
◦ inițierea și participarea la realizarea și implementarea mai multor
campanii de informare preventivă:
“F.O.C. - FLĂCĂRILE OMOARĂ COPIi” - 2012

RISC - PROIECTUL I “RENUNȚĂ! IMPROVIZAȚIILE SUNT
CATASTROFALE” - 2013
-

RISC. PROIECTUL II “SIGURANȚA NU ESTE UN JOC DE NOROC” - 2014

-

RISC. PROIECTUL III “SIGURANȚA NU ESTE UN JOC DE NOROC” - 2015

-

“NU TREMUR LA CUTREMUR” - 2015

-

RISC. PROIECTUL IV “MAI BINE PREVII DECÂT SĂ NU FII” - 2016

-

RISC. PROIECTUL V “MAI BINE PREVII DECÂT SĂ NU FII” – 2018

-

“ai grigă la cea mai mare grijă – siguranța copuilului tău” - 2020

-

“ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE - MARȚI 13” – anual

COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE
Activități de coordonare
◦ Coordonarea îndeplinirii condiționalității ex-ante 5.1. Prevenirea și
gestionarea riscurilor: Existența evaluărilor naționale sau regionale a
riscurilor, impusă utilizării fondurilor europene în exercițiul
financiar 2014-2020;
◦ Coordonarea acțiunilor privind îndeplinirea condiției favorizante
Cadru eficace de management al riscului de dezastre, aferent
accesării fondurilor europene în exercițiul financiar 2021-2027;
◦ Coordonarea elaborării Planului național de management al riscului
de dezastre, solicitat de organismele europene;
◦ Coordonarea elaborarăii rapoartelor de țară (2016, 2018, 2020)
privind evaluarea riscurilor la nivel național și evaluarea
capabilităților lor de management al riscurilor, în baza obligațiilor
instituite României prin Decizia 1313/2013/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un
mecanism de protecție civilă al Uniunii privind un mecanism de
protecție civilă al Uniunii (UCPM).
▪ Manager de proiecte prin programele cu finanțare europeană/
internațională:
- Proiectul ,,Strengthening Disaster Risk Management”, finanțat prin Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 2018-2023;
- Proiectul ,,RO-RISK-Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național”,
finanţat prin Programul Operaţional de Asistență Tehnică și Programul
Operaţional Capacitate Administrativă 2013-2020;
- Proiectul ”Consolidarea cadrului de reducere a riscului de dezastre și a
sistemului de apărare împotriva incendiilor la nivel național”, finanțat prin
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2021-2027.
◦ Coordonarea activităților și implicarea în cadrul altor proiecte cu
fonduri europene, respectiv:
- proiectul ”Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de
urgență – Viziune 2020-I” finanțat prin Programul Operațional
Infrastructură Mare - evaluarea impactului activităţilor de informare
preventivă din cadrul campaniilor naţionale de informare preventivă
derulate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
- proiectul ”MULTIRISC MODUL III” – finanțat prin Programul Operațional
Capital Uman;
- proiectul „EMERSYS - Pentru un sistem transfrontier, integrat de detecţie şi
proceduri armonizate de răspuns rapid la situaţii de urgenţe nucleare,
radiologice, biologice, chimice”, derulat prin Programul de Cooperare
Transfrontieră România - Bulgaria 2007-2013;
proiectul „Managementul pericolelor şi crizelor în Delta Dunării” derulat cu
sprijinul Secretariatului Convenţiei UNECE;

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe
◦ adaptarea obiectivelor instituției la evoluția situației operative, a
priorităților guvernamentale și solicitările ori așteptările societății
civile;
◦ capacitate de monitorizare și realizare a feedback-ului pentru
îmbunătățirea performanțelor;
◦ lucrul în echipă și interacțiunea cu persoane și instituții, în cadrul
instituțional, în domeniul managementului situațiilor de urgență;
◦ implicare în procesul de luare a deciziilor la nivel strategic;
◦ promovarea și aplicarea unor principii ale activității bazate pe
corectitudine, integritate, dialog, responsabilitate, dechidere către
interesul și așteptările cetățeanului;

COMPETENȚE DIGITALE
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook / Utilizarea retelelor
locale si globale Internet / Utilizarea programelor de comunicații (mail,
skype, zoom) / Navigare Internet

DISTINCȚII ONORIFICE ȘI PREMII
Recompense

◦ Placheta onorifică a Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență - 2014
◦ Semnul onorific În serviciul patriei pentru ofițeri -2012
◦ Semnul onorific În serviciul patriei pentru ofițeri -2017
◦ Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne - 2018
◦ Distincția de serviciu a IGSU.

