Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

AMARANDEI MIHAIL - CRISTIAN

Adresă

Str. Ştefan cel Mare nr.2, Botoşani

Telefon

0742219941, 0746255435

E-mail

dispecerat@isubotosani.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

01.11.1972

Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.12.2016 până în prezent
Inspector şef II
 Exercită actul de comandă asupra personalului structurilor subordonate, în vederea
îndeplinirii misiunilor şi obiectivelor inspectoratului,
potrivit
reglementărilor
şi
documentelor programatice de nivel superior, fiind învestit cu autoritate şi putere de decizie;
 Are calitatea de ordonator terţiar de credite, comandant cu drept de competenţă de gestiune a
resurselor umane şi conducător al unităţii cu personalitate juridică;
 Are obligaţia de a apăra şi a respecta onoarea şi demnitatea subordonaţilor, precum şi de a asigura
respectarea de către aceştia a normelor de conduită etică şi deontologică;
 Răspunde de aplicarea legii în activităţile desfăşurate de inspectorat şi asigură executarea
dispoziţiilor eşaloanelor superioare, precum şi a celor date de reprezentanţii Guvernului în teritoriu,
potrivit competenţelor legale;
 Poartă răspunderea pentru deciziile adoptate, ordinele şi dispoziţiile date în vederea
conducerii inspectoratului şi structurilor / subunităţilor acestuia.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani
31.03.2016 – 30.11.2016
Împuternicit Inspector şef II
 Exercită actul de comandă asupra personalului structurilor subordonate, în vederea
îndeplinirii misiunilor şi obiectivelor inspectoratului,
potrivit
reglementărilor
şi
documentelor programatice de nivel superior, fiind învestit cu autoritate şi putere de decizie;
 Are calitatea de ordonator terţiar de credite, comandant cu drept de competenţă de gestiune a
resurselor umane şi conducător al unităţii cu personalitate juridică;
 Are obligaţia de a apăra şi a respecta onoarea şi demnitatea subordonaţilor, precum şi de a asigura
respectarea de către aceştia a normelor de conduită etică şi deontologică;
 Răspunde de aplicarea legii în activităţile desfăşurate de inspectorat şi asigură executarea
dispoziţiilor eşaloanelor superioare, precum şi a celor date de reprezentanţii Guvernului în teritoriu,
potrivit competenţelor legale;
 Poartă răspunderea pentru deciziile adoptate, ordinele şi dispoziţiile date în vederea
conducerii inspectoratului şi structurilor / subunităţilor acestuia.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani
15.12.2011 – 30.03.2016
Prim adjunct al inspectorului şef II

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

 Planificarea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de răspuns ale inspectoratului şi subunităţilor de
intervenţie din structura acestuia pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în zona de
competenţă a inspectoratului, îndeplinirea sarcinilor şi misiunilor încredinţate acestora, precum şi
menţinerea unei ridicate capacităţi de intervenţie la nivelul unităţii.
 Asigurarea cooperării cu instituţiile publice, organele administraţiei publice locale şi organizaţiile
neguvernamentale care îndeplinesc funcţii de sprijin în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă la nivel judeţean/local;
 Coordonarea activităţilor privind asigurarea comunicaţiilor şi protecţia informaţiilor clasificate;
 Coordonarea activităţilor privind managementul organizatoric, planificare, misiuni şi resurse,
organizarea şi evidenţa efectivelor, pregătirea unităţii pentru situaţii excepţionale/mobilizare;
 Organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii structurilor de intervenţie din organigrama
inspectoratului;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani
01.02.2008 – 15.12.2011
Şef Centru Operaţional (Prin cumul am îndeplinit atribuţiunile de prim-adjunct al inspectorului şef)
Asigurarea îndeplinirii de către Centrul Operaţional a funcţiilor de monitorizare, evaluare, înştiinţare,
prealarmare şi coordonare tehnică operaţională la nivel judeţean în cazul producerii unor situaţii de
urgenţă (prin cumul au fost îndeplinite şi atribuţiunile şefului structurii de securitate)
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani
15.07.2007 – 01.02.2008
Ofiţer specialist I – Compartimentul Management Organizatoric, Planificare, Misiuni şi Resurse
Gestionarea forţelor şi mijloacelor inspectoratului pentru executarea misiunilor încredinţate, precum şi
activitatea de pregătire continuă a personalului operativ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani
01.06.2006 - 15.07.2007
Ofiţer specialist I – Serviciul de Prevenire a Incendiilor
Atribuţii specifice resortului de organizare şi planificare a activităţii de prevenire
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani
15.11.2000 – 01.06.2006
Comandant detaşament – Detaşamentul de Pompieri Botoşani
Grupul de Pompieri „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani
26.07.1995 – 15.11.2000
Locţiitor comandant detaşament - Detaşamentul de Pompieri Botoşani
Grupul de Pompieri „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

iunie 2017
Curs „ Mission Essential Function (MEF) Workshop”
Agenția Federală pentru Managementul Dezastrelor din Statele Unite ale Americii (Federal
Emergency Management Agency-FEMA)
noiembrie 2016
Curs „ Continuity of Operations (COOP) Planning”
Agenția Federală pentru Managementul Dezastrelor din Statele Unite ale Americii (Federal
Emergency Management Agency-FEMA)
noiembrie 2016
Curs „Continuity of Operations (COOP) Program Managers Train-the-Trainer”
Agenția Federală pentru Managementul Dezastrelor din Statele Unite ale Americii (Federal
Emergency Management Agency-FEMA)
29.08 – 09.09.2016
Curs de carieră – de perfecţionare, specialitatea „Managementul situaţiilor de urgenţă”
C.N.P.P.M.S.U. - Ciolpani

Perioada

2006 - 2011

Calificarea / diploma obţinută

Teza de doctorat – „Ingineria protecţiei la incendiu în proiectarea şi exploatarea complexelor
comerciale”, susţinută în şedinţa publică din data de 30.09.2011, apreciată cu calificativul „Foarte
bine”/Titlul ştiinţific de doctor în domeniul „Inginerie civilă”.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi – Şcoala Doctorală a Facultăţii de Construcţii şi
Instalaţii

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

2003 - 2004
Curs postuniversitar, specialitatea „Ingineria siguranţei la incendiu a construcţiilor, instalaţiilor şi
utilizatorilor”
Academia de Poliţie „A.I.Cuza” Bucureşti – Facultatea de Pompieri
2001 - 2006
Licenţiat în ştiinţe administrative
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
1991 - 1995

Calificarea / diploma obţinută

Inginer în profilul instalaţii, specializarea instalaţii pentru construcţii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Poliţie „A.I.Cuza” Bucureşti – Facultatea de Pompieri

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba străină cunoscută

Română

Franceză

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european

Limba

A2

Utilizator
elementar

Vorbire
Citire

B1

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
A2

Utilizator
elementar

Scriere
Discurs oral

A2

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă
A2

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

-

bună capacitate de comunicare şi relaţionare
spirit de echipă
capacitatea de motivare a colectivului
capacitatea de adaptare
disponibilitate de colaborare cu colegii din structura unde îmi desfăşor activitatea, dar şi cu cei
din alte structuri/instituţii pentru realizarea sau îndeplinirea îndatoririlor din competenţă

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

abilităţi de planificare, conducere, organizare şi control
capacitate de analiză şi sinteză
capacitatea de a identifica soluţii noi la problemele de muncă în vederea îmbunătăţirii modului de
îndeplinire a atribuţiunilor şi sarcinilor de serviciu
experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei

-

o foarte bună cunoaştere a modului de folosire a tehnicii şi echipamentelor de intervenţie din
dotarea subunităţilor operative din organica inspectoratului

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

-

o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

-

desfăşurarea unor activităţi sportive în timpul liber pentru menţinerea unei bune condiţii fizice
necesare îndeplinirii atribuţiilor pe linie operativă

Permis de conducere

-

Categoriile „B” şi „C” (obţinute în anul 1993)

Competenţe şi aptitudini
tehnice

