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Curriculum vitae
Informaţii personale

Nume / Prenume ANDRUŞ CĂTĂLIN 
Adresa(e) 

Telefon(-oane) Mobil: 
E-mail(uri)

Cetăţenie  română
Data naşterii 

Sex Masculin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional 

Post cadru didactic

Experienţa profesională  
Perioada - martie 2016 până în prezent; 

Funcţia sau postul ocupat – Împuternicit Director Adjunct Colegiul Naţional de Afaceri Interne,Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - conferențiar universitar la: a) Cursuri nivel licenţă: disciplinele Dreptul Uniunii Europene; b) Cursuri postuniversitare: Drepturile şi libertăţile fundamentale alecetăţenilor Uniunii Europene; c) Cursuri de masterat: - Relaţiile internaţionale ale UE,- Instituţii politice contemporane,- Actele şi procedurile legislative ale UE  
Principalele activităţi şiresponsabilităţi

Coordonarea desfăşurării programelor postuniversitare organizate încadrul CNAI - Susţinerea prelegerilor şi a seminariilor la disciplinele Dreptul UniuniiEuropene; - Susţinerea prelegerilor la programele postuniversitare şi de masterat;- Examinarea periodică şi anuală a studenţilor/ cursanţilor, în cadrultestărilor semestriale şi a sesiunilor de examene; - Participarea în calitate de membru al comisiilor de admitere, comisiilorexamenelor de absolvire, de disertaţie şi examene de licenţă; - Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică materializată înpublicarea de lucrări de specialitate, articole, monografii, cursuriuniversitare; 
Numele şi adresa angajatorului  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Aleea Privighetorilor,nr.1-3, Sector 1, Bucureşti; Tel. (004021) 3175523/ (004021) 3175517 int. 17299;Website: www.cnai.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Conducere activităţi învăţământ superiorColegiul Naţional de Afaceri Interne Departamentul de Administraţie Publică, Facultatea de Ştiinţe juridice şiAdministrative;   
Perioada - 2015 până în prezent;  
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Funcţia sau postul ocupat – Împuternicit Director Adjunct Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - lector universitar la: a) Cursuri nivel licenţă: disciplinele Dreptul Uniunii Europene; b) Cursuri postuniversitare: Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene; c) Cursuri de masterat: - Relaţiile internaţionale ale UE,  - Instituţii politice contemporane,  - Actele şi procedurile legislative ale UE  
 Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Coordonarea desfăşurării programelor postuniversitare organizate în cadrul CNAI - Susţinerea prelegerilor şi a seminariilor la disciplinele Dreptul Uniunii Europene; - Susţinerea prelegerilor la programele postuniversitare şi de masterat; - Examinarea periodică şi anuală a studenţilor/ cursanţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene; - Participarea în calitate de membru al comisiilor de admitere, comisiilor examenelor de absolvire, de disertaţie şi examene de licenţă; - Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică materializată în publicarea de lucrări de specialitate, articole, monografii, cursuri universitare; 
 Numele şi adresa angajatorului  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1, Bucureşti; Tel. (004021) 3175523/ (004021) 3175517 int. 17299; Website: www.cnai.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Conducere activităţi învăţământ superior Colegiul Naţional de Afaceri Interne Departamentul de Administraţie Publică, Facultatea de Ştiinţe juridice şi Administrative;   
Perioada august 2013 – mai 2015 

Funcţia sau postul ocupat Şef Centru Învăţământ Universitar Integrat în Afaceri Interne din cadrul Colegiului Naţional de Afaceri Interne, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - lector universitar la: a) Cursuri nivel licenţă: disciplinele Dreptul Uniunii Europene; b) Cursuri postuniversitare: Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene; c) Cursuri de masterat: - Relaţiile internaţionale ale UE,  - Instituţii politice contemporane,  - Migraţia şi azilul în context Schengen; - Managementul crizelor internaţionale - Actele şi procedurile legislative ale UE  
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 Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Coordonarea desfăşurării programelor postuniversitare organizate în cadrul Centrului Învăţământ Universitar Integrat în Afaceri Interne, CNAI - Susţinerea prelegerilor şi a seminariilor la disciplinele Dreptul Uniunii Europene; - Susţinerea prelegerilor la programele postuniversitare şi de masterat; - Examinarea periodică şi anuală a studenţilor/ cursanţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene; - Participarea în calitate de membru al comisiilor de admitere, comisiilor examenelor de absolvire, de disertaţie şi examene de licenţă; Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică materializată în publicarea de lucrări de specialitate, articole, monografii, cursuri universitare;  

 Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1, Bucureşti; Tel. (004021) 3175523/ (004021) 3175517 int. 17299; Website: www.cnai.ro  
Perioada martie 2009 – august 2013  

Funcţia sau postul ocupat - locţiitorul Directorului de Departament Drept Public din cadrul Facultăţii de Poliţie / secretar ştiinţific al Departamentului Drept Public; - lector universitar la: a) Cursuri nivel licenţă: disciplinele Dreptul Uniunii Europene, Drept constituţional şi Instituţii Politice; b) Cursuri postuniversitare: Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene; c) Cursuri de masterat: - Relaţiile internaţionale ale UE,  - Instituţii politice contemporane,  - membru al Consiliului Facultăţii de Poliţie; - membru al Comisiei de Etică din cadrul Academiei de Poliţie „A.I.Cuza” - secretar al Programului de master Drept Internaţional şi Legislaţie Europeană;  
 Principalele activităţi şi responsabilităţi 

- Susţinerea şi coordonarea activităţilor didactice la disciplinele Drept Uniunii Europene şi Drept Constituţional şi Instituţii Politice; - Susţinerea  cursurilor la programele de masterat - Examinarea periodică şi anuală a studenţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene; - Participarea în calitate de membru al comisiilor de admitere şi licenţă; - Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică materializată în publicarea de lucrări de specialitate, articole; - Membru în consiliul de redacţie al unor publicaţii precum Human rights and law enforcement, Pro patria lex.  
 Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1, Bucureşti; Tel. (004021) 3175523/ (004021) 3175517 int. 17299; Website: www.academiadepolitie.ro  

Perioada Martie 2003 – martie 2009  
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Funcţia sau postul ocupat - asistent universitar la: a) Cursuri nivel licenţă: disciplinele Dreptul Uniunii Europene, Drept constituţional şi Instituţii Politice; - secretar al Programului de master Drept Internaţional şi Legislaţie Europeană;  
 Principalele activităţi şi responsabilităţi 

- Susţinerea activităţilor didactice la disciplinele Drept Uniunii Europene şi Drept Constituţional şi Instituţii Politice; - Examinarea periodică şi anuală a studenţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor de examene; - Participarea în calitate de membru al comisiilor de admitere şi licenţă; - Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică materializată în publicarea de lucrări de specialitate, articole;  
 Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1, Bucureşti; Tel. (004021) 3175523/ (004021) 3175517 Website: www.academiadepolitie.ro  

Perioada Decembrie 2001 – martie 2003  
Funcţia sau postul ocupat Şef compartiment Studii Postuniversitare din cadrul Secretariatului Facultăţii de Drept, Academia de Poliţie 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Coordonare programe studii postuniversitare organizate în cadrul Facultăţii de Drept, Academia de Poliţie  - membru în cadrul comisiilorde licenţă şi admitere; 

 Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1, Bucureşti; Tel. (004021) 3175523/ (004021) 3175517 int. 17299; Website: www.academiadepolitie.ro  
Perioada Iunie 2000 – decembrie 2012  

Funcţia sau postul ocupat Comandant de pluton şi comandant de companie la detaşamentele de studenţi 
 Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 Activităţi din fişa postului: coordonare activităţi studenţilor din Batalionul 6 Poliţie de Frontieră 
 Numele şi adresa angajatorului  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1, Bucureşti; Tel. (004021) 3175523/ (004021) 3175517 int. 17299; Website: www.academiadepolitie.ro  

Perioada August 1998 – iunie 2000  
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer poliţie de frontieră, Direcţia Poliţie Frontieră Bihor  

 Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Desfăşoară activităţi informativ-operative privind controlul şi supravegherea frontierei de stat; - gestionarea traficului rutier şi feroviar la frontierea de stat din sectorul de responsabilitate 

 Direcţia de Poliţie de frontieră Bihor  
Educaţie şi formare  



 5 

Perioada Martie – iulie 2015  
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs Postuniversitar Managementul Strategic al Afacerilor Interne 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 
Managementul Strategic al Afacerilor Interne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1, Bucureşti; Tel. (004021) 3175523/ (004021) 3175517 int. 17299; Website: www.cnai.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitare 
Perioada 2005 – 2009  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor, domeniul fundamental Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării şi Tineretului nr.3658 din 10.04.2009; 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 

Dreptul Uniunii Europene, Managementul crizelor internaţionale, Drept internaţional public 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 

Studii doctorale Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare 

 Perioada  2003 – 2005  
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, Curs Master Relaţii Internaţionale, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti; 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 
Dreptul Uniunii Europene, Managementul crizelor internaţionale, Drept internaţional public, Protecţia juridică a drepturilor omului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii masterale 
   

Perioada 2003 – 2004,  
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 
Psihopedagogie, Metodologia activităţilor didactice în instituţiile de formare ale MAI 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 
Academia de Securitate Viena, Austria / Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii de perfecţionare  
Perioada 2002 – 2004  
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, Curs Master Combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti; 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 
Prevenirea consumului ilicit de droguri; Combaterea traficului ilicit de droguri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  
Studii masterale 

Perioada 2001, Curs postuniversitar, Specializarea psihopedagogie, Facultatea de psihologie şi pedagogie 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Cursului de Psihopedagogie, autorizat să desfăşoare activităţi didactice la nivel universitar; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 
Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  
Studii postuniversitare 

Perioada 1999 – 2000,  
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire Curs postuniversitar, Specializarea Ştiinţe Penale 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 
Drept Penal (general şi special), Criminologie, Drept procesual penal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  
Studii postuniversitare 

Perioada 1994 - 1998 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, Facultatea de Drept, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii de licenţă 
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 
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Limba Engleză  
B2 Utilizator avansat B2 Utilizator avansat B2 Utilizator avansat B2 Utilizator avansat B2 

Utilizator avansat 
Competente şi abilităţi sociale  Gândire analitică şi sintetică;  Comunicare dobândită pe parcursul anilor de studiu de specialitate;  Obiectivitate şi exigenţă, obţinute prin experienţa activităţii la catedră;  Adaptabilitate la situaţii şi idei noi; 

Spirit de echipă dezvoltat. 
Lucru în echipă, am experienţa a 17 ani de lucru cu grupe mai mari sau mai mici de oameni cu vârste şi calificări diferite datorită specificului profesiei;  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate managerială.  
Între 1998-2001 am condus diferite grupe de persoane cu vârste diferite în cadrul MAI. Între 2013-2016 – coordonez cadre didactice şi personal auxiliar; 2014 – Director Curs de Orientare privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare organizat de către Colegiul Naţional de Afaceri interne sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare din cadrul Comisiei Europene, desfăşurat la Brussels; 2015 – Director Modul 2 Managementul capabilităţilor privind gestionarea crizelor civile şi militare la nivelul UE din cadrul Cursului de Nivel Înalt privind Politica de Securitate şi Apărare a UE  Organizarea şi coordonarea personalului didactic;  Organizarea şi coordonarea de proiecte educaţionale; 
 Coordonarea cercurilor ştiinţifice 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului - foarte bun utilizator de PC. Cunoştinţe de Microsoft office, utilitare internet. 
Alte competenţe şi aptitudini - experienţă în munca de organizare şi secretariat în învăţământul universitar.  - 2002-2003 am fost şeful compartimentului studii postuniversitare din cadrul Secretariatului Facultăţii de Drept; 

Permis(e) de conducere - posesor de permis conducere categoria A, B; 
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Informaţii suplimentare - EXPERT în evaluarea Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012. Activitate desfăşurată în cadrul proiectului „Evaluarea Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012” implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal finanţat de către UNICEF. - participant la programul de formare din cadrul proiectului „Proces decizional la nivelul MAI – eficienţă şi coerenţă” – cod SMIS 2281, cofinanţat din FSE prin PODCA; - 2011-2012 membru în echipa de management al proiectului cu titlul „Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă Publică”, depus în cadrul PODCA– Axa prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.3., număr contract finanţare 264 / 11.04.2011, Cod SMIS: 23120, beneficiar: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cofinanţat din Fondul Social European.   - din 2003 sunt membru al Corpului Naţional al Poliţiştilor - din 2004 sunt membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor; - 2009-2014 am fost membru al Comitetului de redacţie al Revistei de Studii şi cercetări juridice ProPatria Lex; - Din 2011 sunt membru al Societăţii Române de Drept European - 2012 . membru în Comitetul de redacţie al Revistei Human Rights and Law Enforcement 
- Din 2015 sunt membru în Consiliul ştiinţific al Revistei Studii de Securitate Publică indexată în 16 BDI 

  Conf.univ.dr. Cătălin ANDRUȘ 
 




