
 

 

 
 

  

 

Curriculum vitae  
 

 

 
 

Informaţii personale  
Nume / Prenume Toma Claudiu Marius 
Domiciliu stabil Strada Caporal Ivan Anghelache, nr.1, bloc M29, scara 2, etaj 8, apartament 105, 

sector 5, Bucureşti 
Domiciliu flotant  
Telefon Mobil: 0722.302.409 
E-mail claudiu.pescar@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate Româna 
 

 

Data naşterii 10.05.1976 
 

 

Sex bărbătesc 
 

 

Experienţa profesională  
    2016- prezent 
   Şef sector 
   Coordonarea, îndrumarea, controlul şi răspunderea pentru activitatea sectorului de 

pază      
Perioada 2007  
Funcţia sau postul ocupat Şef compartiment 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Coordonarea, îndrumarea, controlul şi răspunderea pentru activitatea turei de      
  protecţie trasee 

Nume angajator Serviciul de Protecţie si Pază 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Protecţie demnitari 

 
 

Perioada 2003 - 2007 
Funcţia sau postul ocupat 2003 – 2006: comandant de grupă 

2006 – 2007: ofiţer specialist pregătirea profesională 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare, îndrumare  şi control. Întocmirea şi gestionarea documentelor de 
pregătire profesională   

Nume angajator Ministerul de Interne - Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Romane 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Siguranţă şi ordine publică 
 

 
 

 
 
 

Perioada 1999 – 2003 
Funcţia sau postul ocupat 1999 – 2001: Comandant de pluton 

2001 – 2003: Comandant de companie 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii subordonaţilor. Întocmirea documentelor operative 

Nume angajator Ministerul de Interne - U.M.0456 Bucuresti – Jandarmerie 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Siguranţă şi ordine publică 

 
 

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada 2008 – 2010 
Calificarea/ diploma obţinută Master Securitate şi Apărare 
Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

  Stiinţe militare şi informaţii, programul de studii Securitate şi Apărare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Apărare ’’Carol I’’ 

Nivelul în clasificare a formei de 
învăţământ/ formare  

Master 

 
 

Perioada 2006-2008 
Calificarea/ diploma obţinută Master Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională 
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    

           
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificare a formei de 
învăţământ/ formare  

Master 

 
 

Perioada 2001-2002 
Calificarea/ diploma obţinută Diploma studii postuniversitare, specializarea Administraţie Publică 
Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Administratie Publica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, Facultatea de Drept 
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Nivelul în clasificare a formei de 
învăţământ/ formare  

Studii postuniversitare 

 
 

 

Perioada 
 

1995 – 1999 

Calificarea/ diploma obţinută licenţiat în ştiinţe juridice, specializarea drept. 
Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

arma jandarmi, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Academia de Politie"Alexandru Ioan Cuza"-Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificare a formei de 
învăţământ/ formare  

Universitare 

 
 

Perioada 1991 – 1995 
Calificarea/ diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Martematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Liceul „PETRU PONI”, Bucuresti 

Nivelul în clasificare a formei de 
învăţământ/ formare  

Liceu 

 
 

Alte studii şi activităţi  
 

 

Perioada 2005 
Calificarea/ Diploma obţinută Tactici specifice în activitatea de poliţie 
Numele furnizorului de formare International Law Enforcement Academy – Budapesta, Ungaria  
 

 

Perioada 2007 
Calificarea/ Diploma obţinută Certificat de Absolvire   „Curs de Investigaţii şi Protectie Trasee” 
Numele furnizorului de formare Centrul de Studii Postuniversitare din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor  
 

 

  Perioada   2007  
  Calificarea/ Diploma obţinută   Certificat de Absolvire „Curs Limba Engleză”  
  Numele furnizorului de formare   Centrul de Pregătire Profesionala din cadrul Serviciului  de Protecţie şi  Pază 

 
 

  Perioada                                                     2011  
  Calificarea/ Diploma obţinută   Certificat de Absolvire "Curs Managementul Conducerii Tactice" 
  Numele furnizorului de formare   Centrul de Pregătire Profesională din cadrul Serviciului  de Protecţie şi  Pază 

 
 

  Perioada                                                      2012 
  Calificarea/ Diploma obţinută   Certificat de Absolvire "Curs de Evoluţie în Specialitatea Protecţie Trasee" 
  Numele furnizorului de formare   Centrul de Pregătire Profesională din cadrul Serviciului  de Protecţie şi  Pază 

 
 

 2015 
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 Vizite de informare documentare la instituţiile europene în cadrul proiectului “Reţea 
transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale 
inteligente în domeniile: Ştiinţe militare, Securitate şi informaţii şi Ordine publică şi 
siguranţă naţională - Program de formare continuă a cercetărilor de elită – 
SmartSPODAS”. 22.03.- 28.03.2015 Belgia, Bruxelles şi 31.05.- 06.06.2015 
Estonia,Tallinn. 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Interactiune Exprimare Exprimare scrisă 

Limba engleza    bine  bine  bine  bine  Bine 
 

 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de relaţionare şi muncă în echipă, abilităţi de negociere, flexibilitate 
comportamentală, asertivitate, responsabilitate, dobândite  din experienţa 
profesională. 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate deosebită în planificarea şi administrarea timpului şi activităţilor proprii, 
foarte organizat, atent la detalii. Autonomie în activitate 

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe şi aptitudini tehnice necesare pentru utilizarea computerului 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Operare PC - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini Abilităţi analitice, simţ al umorului, rezistenţă la stres, stabilitate, orientare spre 
eficienţă, loialitate, învăţare rapidă, iniţiativă, ascultare activă, fluenţă verbală şi în 
scris dobândite prin autoeducare   

 
 

Permis(e) de conducere   categoria B 
 
 
 

 Lista cu lucrări 
 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”-Facultatea de Drept -1999 
 

• Studiu privind acţiunile agresive interne de destabilizare a ordinii publice 
• Aspecte de ordin teoretic 
• Acţiunile agresive interne de destabilizare a ordinii ordinii publice 
• Combaterea acţiunilor agresive interne de destabilizare a ordinii publice  

 
Universitatea Naţională de Apărare” Carol I”- 2008 

 
•    Riscuri şi ameninţări la frontierele României în contextul integrării în N.A.T.O şi       

            U.E. 
• Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii României 
• Oportunităţi şi ameninţări la adresa României 
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Articole : 
• Uniunea Europeană şi Turcia…….., ciocnire a civilizaţiilor?   Revista Orizont 

Strategic,nr.15,Bucureşti-2013  ISSN  2068-1682 Online 
           ISSN  2067-7664  Print 

• Introducere în problematica terorismului. Revista Orizont Strategic, nr.15, Bucureşti-
2013 

ISSN  2068-1682  Online 
ISSN  2068 – 7664 Print 

• Coordonatele managerului modern. Articol publicat în revista „ Jandarmeria Română” 
ISSN-1 1843-388X,  la data de 09.04.2014 
 
 

• Argumente si precizari privind crizele in domeniul securitatii nationale. Articol publicat in 
revista ‚’’Jandarmeria Romana’’ ISSN-L = 1843-388X, Noiembrie 2014. 
 
Comunicări ştiinţifice: 

 
• Managementul riscului în domeniul militar. Material publicat pentru sesiunea de 

cercetare ştiinţifică din luna Mai 2014, de la Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”. 
• Rolul informaţiilor în luarea deciziei. Material publicat pentru sesiunea de cercetare 

ştiinţifică din luna Iunie 2014, de la Academia Naţională de Informaţii. 
• Repere evolutive ale factorilor de instabilitate în domeniul oedinii publice, în mediul 

internaţional. Material publicat pentru sesiunea de cercetare ştiinţifică din luna iunie 
2015, de la Academia de Poliţie “Al.I. Cuza”. 

 

Pagina 5/5 - Curriculum vitae  
Toma Claudiu 

 

 


