
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Prim Adjunct al Inspectorului Șef 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Crișana" al județului Bihor [ 25/07/2018 – În curs ] 

Adresă: str. Avram Iancu nr.9, 410094 Oradea (România) - https://www.isubh.ro 
Localitatea: Oradea 
Țara: România 
E-mail: isubh@isubh.ro 
- Sector de afaceri sau de activitate: Alte activități de servicii 

Evaluarea și coordonarea intervențiilor de gestionare a situațiilor de urgență;
Coordonarea directă a:

9 subunități de pompieri
centrului operațional județean
structurii de securitate
compartimentului de management stări excepționale
centrului de pregătire de specialitate
centrului de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență ;

Coordonarea exercițiilor cu forțe și mijloace în teren;

Comandant al modulului specializat pentru stingerea incendiilor de pădure din Grecia 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență [ 20/08/2021 – 29/08/2021 ] 

Localitatea: Elefsina 
Țara: Grecia 

Conducerea modulului românesc specializat pentru stingerea incendiilor de pădure mobilizat în Grecia, în
perioada 20-29.08.2021, format din 142 de pompieri militari și 27 de autovehicule de intervenție.

Comandant Detașament - Detașamentul 1 de Pompieri Oradea 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Crișana" al județului Bihor [ 01/04/2017 – 24/07/2018 ] 

Localitatea: Oradea 
Țara: România 

Organizarea, coordonarea, conducerea și controlarea activității subunității de intervenție pentru îndeplinirea
misiunilor de monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență în raionul de intervenție;
Emiterea de ordine pentru exercitarea atribuțiilor.

Colonel CSILIK ALEXANDRU ADRIAN 
Cetățenie: română  

Data nașterii: 28/10/1985  

Gen: Masculin  

 

Adresă: Str. Avram Iancu, nr. 9 Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Crișana" al județului Bihor, 410094

Oradea (România) 
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Locțiitor Comandant Detașament - Detașamentul 2 de Pompieri Oradea 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Crișana" al județului Bihor [ 15/09/2015 – 31/03/2017 ] 

Localitatea: Oradea 
Țara: România 

Organizarea, coordonarea, conducerea și controlarea activității subunității de intervenție pentru îndeplinirea
misiunilor de monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență în raionul de intervenție;
Emiterea de ordine pentru exercitarea atribuțiilor.

Locțiitor Comandant Detașament - Detașamentul de Pompieri Marghita 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Crișana" al județului Bihor [ 01/12/2009 – 14/09/2015 ] 

Localitatea: Marghita 

Organizarea, coordonarea, conducerea și controlarea activității subunității de intervenție pentru îndeplinirea
misiunilor de monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență în raionul de intervenție;
Emiterea de ordine pentru exercitarea atribuțiilor.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Comandant al Operațiunilor de Salvare (COS) - schimb de experiență cu pompieri din cadrul
Brigăzii de Pompieri din Paris 
Brigada de Pompieri din Paris - Republica Franceză [ 13/12/2021 – 17/12/2021 ] 

Adresă: ISU Mureș, Târgu Mureș (România) 

Workshop privind lecțiile învățate în urma incendiilor de pădure de la nivelul Europei, sezonul
2021 
Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar [ 22/11/2021 – 
23/11/2021 ] 

Adresă: Sediul Ministerului pentru schimbări Climatice și Protecție Civilă , Atena (Grecia) 

Curs de pregătire "Leadership and Teambuilding" 
Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen [ 28/01/2019 – 01/02/2019 ] 

Adresă: Buzau (România) 
http://www.cmps.mai.gov.ro/ 

Formator pentru voluntarii inspectoratelor pentru situații de urgență 
Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu [ 04/07/2016 – 08/07/2016 ] 

Adresă: Boldesti-Scaeni (România) 
http://www.scoaladepompieri.ro/ 

Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de cunoaștere a tehnicilor de
descarcerare și a principiilor de organizare și desfășurare a activităților echipajelor de prim
ajutor calificat 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Crișana" al județului Bihor [ 25/04/2016 – 29/04/2016 ] 

Adresă: Strada Avram Iancu, nr. 9, Oradea (România) 
www.isubh.ro 

http://www.cmps.mai.gov.ro/
http://www.scoaladepompieri.ro/
http://www.isubh.ro


INGINER DIPLOMAT în domeniul Instalații - Specializarea Instalații pentru construcții. Ofițer de
pompier. 
Facultatea de Pompieri - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" [ 2004 – 2009 ] 

Adresă: București (România) 
https://www.academiadepolitie.ro/ 

Profil Militar - Specializarea matematică-informatică 
Liceul Militar "Constantin Brâncoveanu" [ 2000 – 2004 ] 

Adresă: Ploiești (România) 

https://www.academiadepolitie.ro/
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