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Informaţii 
Personale 

 

Prenume  
Nume EDUARD LAURENTIU IVASCU 

Adresă Str Feroviarilor nr 19, D1, 12, Cod Poştal 800594, Galati, ROMÂNIA 
Telefon serviciu    + 40 744.709518    Telefon Mobil + 40 744.709518 

E–mail    eduard.ivascu@yahoo.com 
    

Site    www.itpiasi.ro  
Naţionalitate    Română 

Data de naştere  22.12.1980 
Domeniul de 

activitate Învăţământ superior de specialitate pentru poliţiştii de frontieră 

Experienţa 
profesională  

 

2011–Prezent 
- Angajator: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, IJPF Iasi, SPFGalati, România 
- Funcţia: Ofiter Specialist lll 
- Grad profesional: Inspector Principal de Politie – Subcomisar de Polititie 

2004–2011 
- Angajator: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, IJPF Galati, SPFGalati, România 
- Funcţia: Ofiter Specialist lll, Sef Tura Serviciu 
- Grad profesional: Subinspector de poliţie – Inspector Principal de Politie 

2003–2004 
- Angajator: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, IJPF Constanta, SPF Negru Voda, România 
- Funcţia: Ofiţer Informatii din cadrul          Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră,  IJPF Constanta, SPF Negru 

Voda, România 
- Grad profesional: Subinspector de poliţie 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 -organizarea, conducerea , indrumarea si coordonarea activitatii personalului din tura de serviciu; 
- intocmirea planului de actiune al turei de serviciu , realizand dispozitivul de supraveghere al frontierei de stat; 
- controlul si instruirea pe locul de serviciu al patrulelor si posturilor aflate in dispozitiv; 
- popularizarea legislatiei de frontiera, de instruire a persoanelor care desfasoara activitati izolate in zona de responsbilitate, 
atragerea populatiei in sprijinul activitatilor specifice politiei de frontiera; 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

- Angajator: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, IJPF Iasi, SPFGalati, România  
- Telefon:    +40 744709518       
- Fax:        +40 236414959  
- Site web:  www.ijpfiasi.ro  

Tipul activităţii 
sau sectorul 
de activitate 

– Supravegherea si controlul frontierei de stat; 
– Prevenirea si combaterea migratiei ilegale si criminalitatea transfrontaliera precum si orice alta incalcare a regimului 

juridic al frontierei de stat; 
– Constatarea si cercetarea infractiunilor de frontiera si a celor din domeniul criminalitatii transfrontaliere in zona de 

competenta;  
– Controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat in Punctele de Trecere a Frontierei in zona de competenta, 

potrivit legii; 
– Controlul trecerii peste frontiera de stat, in conditiile legii a armelor, munitiilor, substantelor explozive si a dispozitivelor 

incarcate cu substante toxice ori radioactive; 
– Respectarea ordinii si linistii publice in zona de competenta(30 Km. de la linia de frontiera spre interior); 

Educaţie şi 
formare  EDUCAŢIE PRIMARĂ, MEDIE ŞI  SUPERIOARĂ 
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 Perioada 
 

Calificarea / 
diploma 
obţinută 

 
Numele şi tipul 

instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

- 2007 – Certificat- Frontex  participare la „ Mid-Level Course for Border Guards of the European Union” in perioada 27.08 – 
21.09.2007; 

- 2007 -  Certificat  –  Curs Compoirtament in Situatii Conflictuale, Galati; 
- 2005 - 2006 - Diplomă curs masterat – Cursul de masterat Managementul Securizării Frontierelor, Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, Bucureşti 
- 2005 – Cerrtificat – Curs „ Combaterea contrabandei si a traficului cu fiinte umane” in perioada  martie-aprilie 2005; 
- 2004 - 2005 – Diplomă curs postuniversitar - curs postuniversitar Stiinte Penale  în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza””, Bucureşti 
- 1999 - 2003 - Licenţă în drept/ordine şi siguranţă publică - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de poliţie, Arma 

Poliţie de frontieră, Bucureşti 
- 1995 - 1999 - Diplomă de Bacalaureat - Liceul  “Vasile Alecsandri”, Galati 

PARTICIPAREA LA CURSURI, SIMPOZIOANE SAU CONFERINŢE NAŢIONALE 
Perioada 

 
Calificarea / 

diploma 
obţinută 

 
Numele şi tipul 

instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

Limba maternă Română 
Limbi străine  Engleză 
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 
(*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1  C1  C1  C1  B2 
           
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

- Munca în echipă şi adaptabilitate la nou 
- Abilităţi psiho-pedagogice şi bună comunicare cu studenţii şi colegii 
- Competenţe medii în domeniul IT  
- Abilităţi avansate în utilizarea sistemelor de supraveghere şi a tehnicii în Poliţia de Frontieră 
- Capacitatea de manager  în domeniul de aplicare a legii 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

- Capacităţi de manager de proiect 

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

- Utilizator avansat al sistemelor informatice si a software-urilor 
- Utilizator avansat al sistemelor informatice specializate şi software ale Poliţiei de Frontieră 
- Utilizator avansat de programe e-Learning disponibile pentru instruirea poliţiştilor de frontieră 

Permis de 
conducere           Categoria B din anul 1998 

Informaţii 
suplimentare 
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