EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
03/04/2020 – ÎN CURS

Prim adjunct al inspectorului general
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
▪ Monitorizare şi evaluare situaţii de urgenţă, coordonare tehnică operaţională a
intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevenire situaţii de
urgenţă, pregătirea de specialitate a personalului, organizare şi planificare misiuni
şi resurse, fluxul informațional-decizional în situații de urgență

Cristian
RADU

str. Banul Dumitrache, nr. 46, Sector 2, 023675, București, România
12/02/2018 – 02/04/2020

CONTACT
Cetățenie: română
Gen: Masculin
strada Banul Dumitrache, nr.46,
sector 2
023675 București, România
igsu@mai.gov.ro
(+40) 212086150
www.igsu.ro

Desemnat prim adjunct al inspectorului general
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
▪ Monitorizare şi evaluare situaţii de urgenţă, coordonare tehnică operaţională a
intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevenire situaţii de
urgenţă, pregătirea de specialitate a personalului, organizare şi planificare misiuni
şi resurse, fluxul informațional-decizional în situații de urgență
str. Banul Dumitrache, nr. 46, Sector 2, 023675, București, România
02/2017 – 02/2018

Împuternicit prim adjunct al inspectorului general
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
▪ Monitorizare şi evaluare situaţii de urgenţă, coordonare tehnică operaţională a
intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevenire situaţii de
urgenţă, pregătirea de specialitate a personalului, organizare şi planificare misiuni
şi resurse, fluxul informațional-decizional în situații de urgență
str. Banul Dumitrache, nr. 46, Sector 2, 023675, București, România
10/2014 – 02/2017

Șef direcție - Centru Operațional Național
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
▪ planificare și organizare activități operative ale IGSU
▪ coordonare activități operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență
▪ elaborare concepții de răspuns în situații de urgență de amploare și intensitate
deosebită
▪ verificare hărți organizare intervenție în situații de urgență
▪ actualizare Registru Național de Riscuri
str. Banu Dumitrache, nr. 46, Sector 2, 023675, București, România
01/2013 – 10/2014

Locțiitor Șef Centru Operațional Național
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
▪ planificare și organizare activități operative ale IGSU
▪ coordonare activități operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență
▪ elaborare concepții de răspuns în situații de urgență de amploare și intensitate
deosebită

▪ verificare hărți organizare intervenție în situații de urgență
▪ actualizare Registru Național de Riscuri
str. Banul Dumitrache, nr. 46, Sector 2, 023675, București, România
2009 – 01/2013

Ofițer Specialist – Serviciul Sinteze Operative și Dispecerat
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
▪ Monitorizarea și coordonarea intervențiilor la nivel național
str. Banul Dumitrache, nr. 46, Sector 2, 023675, București, România
2005 – 2009

Ofiţer specialist – Serviciul Pregătirea Populației și Educație Preventivă
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
▪ Organizarea și coordonarea pregătirii în domeniul protecției civile a
personalului de specialitate din cadrul administrației publice centrale și locale,
instituțiilor publice și operatorilor
str. Banul Dumitrache, nr. 46, Sector 2, 023675, București, România
01/2004 – 12/2004

Ofiţer specialist în cadrul Statului Major – Secția Operații
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
▪ Organizarea, desfăşurarea, conducerea şi evaluarea acţiunilor de intervenţie şi a
misiunilor specifice pompierilor militari, pe teritoriul naţional
str. Banul Dumitrache, nr. 46, Sector 2, 023675, București, România
07/1999 – 01/2004

Diferite funcții în structurile operative (comandant subunitate, ofițer
specialist)
Brigada de Pompieri a Capitalei
▪ Coordonarea intervențiilor subunităților/echipajelor de pompieri militari
Calea 13 Septembrie, Nr. 135, Sector 5, București, România

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
02/2018

Curs „Advanced Capacity Building in Preparedness and Response to
Nuclear Accidents and Emergecies”
Nuclear Power Institute (NPI) at Texas A&M University Texas
▪ Specializarea Managementul urgențelor CBRN
02/2018

Curs „Incident Management”
Emergency Operations Trening Center, College Stations Texas
▪ Specializarea Managementul serviciilor de urgență
11/2016

Curs „Planificarea asigurării continuității la dezastre”
Agenția Federală pentru Managementul Dezastrelor din Statele Unite ale Americii
(Federal Emergency
▪ Specializarea Managementul dezastrelor
10/2015

Curs „Orientare privind politicile europene de securitate și apărare”
Colegiul Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție „A.I. Cuza”
București în parte
▪ Specializarea Afaceri Interne
02/2014

Curs „Interacțiunea civil-militară: Pregătire și Răspuns la dezastre”
Centrul European de Studii pentru Securitate „George C. Marshall”, Sofia Bulgaria
▪ Specializarea Securitate și Apărare Europeană
2005

Program postuniversitar: „Comunicare și leadership în managementul
situațiilor de criză din cadrul organizațiilor”
Ministerul Afacerilor Interne – Centrul de Studii Postuniversitare al MAI
▪ Management
10/2005

Curs „Protecția Infrastructurilor Critice”
Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center, Rakitje,
Republica Croația
▪ Specializarea Securitate și Apărare Europeană
03/2004

Curs „Managementul Dezastrelor – Pregătirea pentru dezastre, inițiative
de prevenire a incendiilor de pădure”
Centrul de Management al Dezastrelor din cadrul Universității Bournemouth,
Republica Croația
▪ Specializare Managementul Dezastrelor
1994 – 1999

Diplomă de licenţă
Academia de poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Pompieri
▪ Specializare ofiţer pompieri-inginer instalaţii
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COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
▪ Coordonator al grupului nr. 3 - Capacitatea de Gestionare Eficientă a Deplasării
Necontrolate a Populației din cadrul Grupului Interministerial Strategic privind
Prezența Înaintată în România.
▪ Reprezentant al României la Reuniunea Comitetului de planificare în cazul
urgențelor civile

(CEPC - Civil Emergency Planning Committee)
▪ Responsabil în fundamentarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025.
▪ Implicat în numeroase întâlniri, seminarii, ateliere de lucru și exerciții interne și
internaționale în domeniul situațiilor de urgență:
- participarea la programul de pregătire a managerilor cu tema "Continuitatea
operațiilor", organizat de Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de
Urgență din SUA (2016);
- dezvoltarea exercițiilor naționale „SEISM 2016" și „SEISM 2018”, destinate testării
Concepției naționale de răspuns post-seism;
- dezvoltarea exercițiilor de cooperare “PRUT 2008” și “SOMES 2008” derulate de
IGSU și Agenția Federală pentru Asistență Tehnică din Germania (2008);
- dezvoltarea exercițiului de cooperare “ATLAS 2007” derulat de Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență și Centrul de Cercetare al Universității din
Karlsruhe, Germania (2007);
- participarea la seminarul cu tema "Implicarea cetățenilor în acțiunile de protecție
civilă" (Paris, Mai 2007);
- participarea la Reuniunea grupului european de experți în domeniul cooperării
bilaterale și multilaterale în situații de urgență și de criză (Portugalia, Aprilie
2007);
- participarea la întâlnirea bilaterală româno-ungară privind organizarea
exercițiului de cooperare în cazul producerii unui accident în industrie (2006);
- participarea la exercițiul “EU DANEX 2006”, organizat de Agenția de Management
a Urgențelor din Danemarca (Septembrie 2006).
▪ Manager de proiecte destinate îmbunătățirii capacității de răspuns a serviciilor
profesioniste pentru situații de urgență, prin programele cu finanțare europeană/
internațională:
- Proiectul „VIZIUNE 2020”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020 - dotarea IGSU cu tehnică și echipamente în valoare de 600 mil. euro.
- Proiectul ,,D-EMERSYS - Rapid intervention force to chemical, biological,
radiological and nuclear emergencies on the Danube river”;
- Proiectul ,,Răspunsul eficient salvează vieţi” , finanțat prin Programul Operațional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013;
- Proiectul ,,Răspunsul eficient salvează vieţi II” finanţat prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020;
- Proiectul „MULTIRISC”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020;
- participarea la Întâlnirea experților în cooperarea multi și bilaterală , în domeniul
urgențelor EU și aranjamentelor pentru Coordonarea Crizelor, Portugalia, 2007;
- participarea la exercițiul internațional de protecție civilă „DACIA 2003”, organizat
de Centrul Euro-Altlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (NATO EADRCC).

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
▪ Interacțiunea cu persoane și instituții, în cadrul instituțional, în domeniul
managementului situațiilor de urgență;
▪ Lucrul în echipă;
▪ Foarte bună adaptare a obiectivelor instituției la evoluția priorităților
guvernamentale și ale societății civile;
▪ Capacitate de monitorizare și realizare a feedback-ului pentru îmbunătățirea
performanțelor;

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
▪ capacitate de analiză, sinteză și integrare informațională de interes operativ în
domeniul managementului situațiilor de urgență;
▪ implicare în procesul de luare a deciziilor la nivel strategic;
▪ participare în cadrul UE la constituirea capacităților de reacție și răspuns, prin
asigurarea implicării capabilităților naționale;
▪ participare în cadrul NATO la activități de cooperare civil-militară în domeniul
urgențelor civile;
▪ funcționar de securitate pentru implementarea măsurilor de securitate şi
organizarea activităţii specifice protecţiei informaţiilor clasificate atât naționale, cât
și NATO/UE.
▪ Participare în calitate de lector la Conferințele Naționale de Medicină și Salvări
în Situații Speciale de Urgență „Search and Rescue” 2013-2018 – SARTISS Oradea

ALTE COMPETENŢE
Alte competenţe
▪ Utilizarea tehnicilor și procedurilor specifice de folosire a echipamentelor de
stingere a incendiilor, descarcerare și acordare a primului ajutor calificat;
▪ Utilizare de rutină a aparaturii de birou, MS Office, Internet, E-mail, Comunicaţii
radio, etc.

RECOMPENSE
Recompense
▪ Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, acordat
prin decret de către Președintele României, la data de 01 decembrie 2017;
▪ Placheta de onoare a Ministerului Afacerilor Interne;
▪ Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne;
▪ Emblema de merit „Acțiuni umanitare” clasa a III-a, acordată de inspectorul
general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
▪ Distincția de serviciu a IGSU.
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