
C U R R I C U L U M   V I T A E 

CATRINOIU Gh. AUREL 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume 

 

Naţionalitate ROMANA 

EXPERINŢA PROFESIONALĂ 

din 09.03.2016 - pensionar MAI 
 Perioada (de la – până la) 01.11.2006 - 15.02.2016  

 Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General al Poliţiei Române 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică  

 Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu 
 Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonare aplicarea legislaţiei în domeniul securităţii 

private 

Coordonare aplicarea legislaţiei în domeniul ordinii publice 

 Perioada (de la – până la) 1993 –2006 
 Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General al Poliţiei Române 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică  
 Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi Aplicarea legislaţiei în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor 

şi valorilor 

Elaborare acte normative 

Licenţierea şi controlul societăţilor tehnice 

Studierea proiectelor tehnice pentru aplicaţii supuse avizării 

Aplicarea legislaţiei în domeniul ordinii publice 

 Perioada (de la – până la) 1988 –1993 
 Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări pentru Electrotehnică - ICPE Bucureşti 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de cercetare în electrotehnică 
 Funcţia sau postul ocupat Inginer  

 Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare, documentare, proiectare şi execuţie 

automatizări procese tehnologice sau didactice. 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 

 Perioada (de la-până la) Martie-aprilie. 2014 

Manager de securitate – INSTITUTUL BANCAR ROMÂN 



 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 Principalele subiecte şi calificări însuşite

 Nivelul în cadrul clasificării naţionale

 Perioada (de la-până la)

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 Principalele subiecte şi calificări însuşite

 Nivelul în cadrul clasificării naţionale

 Perioada (de la – până la)

Formator 

Sept-oct. 2009 

Furnizor de formare profesională - BUSINESS 

DEVELOPMENT SERVICES 

Formator 

2001-2006 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Spiru Haret Bucureşti – Facultatea de Drept şi 

Administraţie Publică 
 Principalele subiecte şi calificări însuşite Ştiinţe juridice 

 Numele calificării primite Diplomă de licenţă 
 Nivelul în cadrul clasificării naţionale

(dacă este cazul) 

 Perioada (de la – până la) 2005-2006 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Alexandru Ioan Cuza – Centru de Studii 

Postuniversitare Bucureşti  
 Principalele subiecte şi calificări însuşite Studii postuniversitare 

 Numele calificării primite Management 
 Nivelul în cadrul clasificării naţionale

(dacă este cazul) 

 Perioada (de la – până la) 1982-1988 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Politehnică Bucureşti  - Facultatea de 

Electrotehnică 
 Principalele subiecte şi calificări însuşite Inginer electrotehnist 

 Numele calificării primite Diplomă de inginer 
 Nivelul în cadrul clasificării naţionale

(dacă este cazul) 

Stagiu militar / 9 luni 

 Perioada (de la – până la) 1977- 1981 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul industrial CCF Feteşti 
 Principalele subiecte şi calificări însuşite Studii liceale /specialitate-matematică -fizică 

 Numele calificării primite Diplomă bacalaureat 
 Nivelul în cadrul clasificării naţionale

(dacă este cazul) 

LIMBA MATERNĂ Româna 
LIMBI STRĂINE Engleza 

 Abilitatea de a citi Nivel mediu 
Abilitatea de a scrie Nivel mediu 
 Abilitatea de a vorbi Nivel începător 



APTITIDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
De exemplu coordonaţi sau conduceţi 

activitatea altor persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete; la locul de muncă, în 

acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 

culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

Spirit de echipă, flexibilitate în activităţi 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE TEHNICE 
Utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini, etc. 
Operare calculator: Word, Excel, Powerpoint, Corel Draw, 

Baze de date 

PERMIS DE CONDUCERE Categoria B, C 


