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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Toma Cătălin Robert 
Adresă Str. Constantin Titel Petrescu, nr. 9, bl. C 29, sc. A, ap. 11, etaj 1, sector 6, Bucureşti, cod 061678 
Telefon Mobil: (004) 0722394570 
E-mail robert_toma2007@yahoo.com 

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 12 aprilie 1973 
  

Sex bărbătesc 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Iunie 1997-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Şef compartiment 

Numele şi adresa angajatorului Serviciul de Protecţie şi Pază 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţie şi Pază 

 
 
 
 
 
 

                     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 
 

2012 
Certificat de absolvire 
Secţiunea pregătire profesională a S.P.P., Cursul de Limba engleză avansaţi;  
 
 
2011 
Certificat de absolvire 
Secţiunea pregătire profesională a S.P.P., de Specializare scurtă durată „ Managementul Conducerii 
Tactice” 
 

Perioada 2006-2008 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master ( titlul lucrării de disertaţie: Terorismul-implicaţii asupra acţiunilor militare, forme de 

manifestare şi măsuri de combatere) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
• Fundamente de drept în activitatea de menţinere a ordinii publice; 
• Protecţia juridică a drepturilor omului şi drept umanitar; 
• Comunicare şi relaţii publice; 
• Criminologie; 
• Criminalistică şi cercetare penală; 
• Dreptul penal al afacerilor; 
• Drept instituţional comunitar; 
• Politici de securitate globală şi regională; 
• Terorismul mondial şi european în perspectiva lărgirii U.E.; 
• Proceduri operaţionale de menţinere a ordinii publice; 
• Drept Poliţienesc; 
• Comportament organizaţional; 
• Investigarea infracţiunilor din sfera crimei organizate; 
• Ordinea publică din spaţiul comunitar; 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, Facultatea de Drept, Masterat: Managementul 
activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională; 
 
2005-2006 
Certificat de absolvire 
Centrul de pregîtire profesională a personalului S.P:P., Cursul de limba engleză; 
 

Perioada 2001-2006 
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe juridice (titlul lucrării de licenţă: Terorismul islamic – ameninţare a securităţii 

mondiale ) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
• Drept constituţional şi instituţii publice; 
• Drept roman; 
• Drept civil; 
• Drept administrativ; 
• Drept penal; 
• Drept internaţional public; 
• Drept poliţienesc; 
• Teorie şi tactică poliţienească; 
• Drept procesual penal; 
• Dreptil familiei; 
• Criminologie; 
• Drept procesual civil; 
• Drept internaţional privat; 
• Combaterea crimei organizate; 
• Drept comercial; 
• Dreptul transporturilor; 
• Dreptul penal al afacerilor; 
• Engleză; 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 
                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
 
                 Disciplinele principale studiate /   
           competenţe profesionale dobândite 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate /     
         competenţe profesionale dobândite  
 
 
 
 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, Facultatea de Drept, Specializarea: 
Combaterea Crimei Organizate şi Antidrog; 
 
1991-1996 
Licenţiat în ştiinţe agricole (titlul lucrării de licenţă: Securitatea alimentară-Combaterea putregaiului la 
florea-soarelui) 

• Chimie; 
• Matematică şi statistică; 
• Fizică şi agrometeorologie; 
• Genetică; 
• Fitopatologie; 
• Fitotehnie; 
• Zootehnie şi alimentaţia animalelor; 
• Irigarea culturilor; 
• Combaterea integrată a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor; 
• Drept şi legislaţie agrară; 
• Marketing; 
• Pedagogie; 

 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, Facultatea de Agricultură, 
Specializarea: Protecţia Plantelor; 
 

   1987-1991 
Diplomă de Bacalaureat 

• Matematică; 
• Limba română; 
• Chimie; 



3 
 

Limba străină cunoscută  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 B2 B2 B2 B2 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea, perseverenţa şi capacitatea de 
adaptare în aproape orice condiţii. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am experienţă în conducerea colectivului ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de 
muncă;  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare Pc: Windows, MS Office 
Navigare pe internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Sunt pasionat de drumeţii, lectură, călătorii şi sporturi de echipă; deasemenea mai sunt pasionat de 
arta fotografică. 

  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B, 1998 şi C, 1995; 
  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


