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INFORMAŢII PERSONALE ANDREI CIPRIAN  
 

 

Prelungirea Ghencea nr. 22, sector  6, 061709 București (România)  

   0728083109       

 aci_1212@yahoo.com  

 

Sexul Masculin | Data naşterii 12/12/1977 | Naţionalitatea Română  

 
 
 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 
 

22.01.2018 - prezent consilier gr. I (detașat) 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – Serviciul Control Intern și Administrativ 
- efectuarea de contoale ori de câte ori este necesară verificarea legalității și conformității activității 
desfășurate de către personalul de conducere și execuție al tuturor structurilor organizatorice  - aparat 
central sau unități din teritoriu ale Agenției, privind impelementarea proiectelor din fonduri europene 
- implementarea măsurilor privind protecția informațiilor clasificate 
Tipul sau sectorul de activitate Control intern și administrativ 

08.11.2017 – 22.01.2018 manager de securitate 
 SC Enviro Naturals Agro SRL București 

 - organizarea sistemului de management al securităţii informațiilor 
- dezvoltarea profesională de securitate 
- organizarea securităţii fizice a informațiilor 
- organizarea securităţii personalului care accesează informațiile organizației 
- asigurarea securității documentelor organizației 
- stabilirea măsurilor specifice securității industriale 

 Tipul sau sectorul de activitate Securitatea informațiilor 
 

28.07.2000 - 15.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specialist securitatea informațiilor  

Aparat Central al Ministerul Afacerilor Interne  

Sumar: 

îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate naţionale la 

nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

Detaliat: 

- elaborare reglementări specifice protecţiei informaţiilor clasificate (acte normative, strategii, proceduri, 
protocoale) și participarea, în acest scop, la grupuri de lucru intra și inter-instituționale; 

- îndrumarea și coordonarea structurilor de securitate din structurile MAI cu privire la modul de 
întocmire a programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, normelor interne de lucru, 
programelor de pregătire, procedurilor de lucru, precum și a altor documentații specifice; 

- verificarea şi avizarea accesului personalului MAI la informaţii clasificate naţionale; 
- verificarea modului în care sunt aplicate și respectate normele legale privind protecţia informaţiilor 

clasificate de către strucurile MAI; 
- îndrumarea structurilor MAI cu privire la modul de cercetare a incidentelor de securitate; 
- realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniile protecţiei informaţiilor clasificate, de la nivelul 

structurilor centrale și teritoriale ale MAI. 
Tipul sau sectorul de activitate Securitatea informațiilor clasificate 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
  

 

 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

2015 - prezent  doctorand  

Școala Doctorală de Ordine Publică și Siguranță Națională din Academia de Poliție “Alexandru Ioan 
Cuza” București 

▪ ordine publică și sigutanță națională – Titlul tezei: Riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa 
protecției informațiilor clasificate 

2012 - 2014  diplomă de studii universitare de masterat  

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București 

▪ managementul activităților informative 

2002 - 2003  diplomă de studii postuniversitare de specializare  

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București, Facultatea de Drept 

▪ specializarea relații internaționale 
 
 

1996 - 2000  

 

 

 

diplomă de licență  

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București,  Facultatea de Drept 

▪ licențiat în științe juridice 

1992 - 1996  

 

 

 

diplomă de bacalaureat  

Liceul Teoretic Fetești, jud. Ialomița 

▪ profil: real, specializarea: informatică 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 

Competenţe de comunicare  

 

▪ bune abilităţi de comunicare  

▪ excelente abilităţi de interacţiune cu oamenii, dobândite în urma activității de formator 

▪ public speakig, competență pe care am dobândit-o ca umare a efectuării activităților de training 

▪ foarte bune competențe de comunicare interpersonale, dobândite prin interacțiunea cu reprezentanții 
MAI, cu ocazia activităților de îndrumare, coordonare și training 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ aptitudini de planificare, organizare și coordonare, dobândite atât cu ocazia realizării programelor de 
pregătire, cât și în urma experienței de membru în echipa de management a proiectului 

▪ bune abilităţi de conducere a unei echipe, spirit organizatoric, perseverență și seriozitate 

▪ capacitate sporită de lucru cu termene limită, managementul timpului, focalizarea pe rezultate 

▪ capacitate de analiză și sinteză 

▪ iniţiativă în rezolvarea problemelor şi în luarea deciziilor 

▪ conștiinciozitate și responsabilitate de a îndeplini sarcini până la termenul limită 

▪ punctualitate, capacitate de a lua decizii în condiții de stres, asumarea răspunderii 
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Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ cunoaşterea în detaliu a legislației specifice domeniului de protecție a informațiilor clasificate și 
punerea în aplicare a prevederilor legislative 

▪ bun formator și mentor  

▪ flexibilitate și adaptabilitate 

▪ gândire creativă și autodezvoltare personală 

▪ abilitatea de a lucra în echipă, capacitate de negociere, ambele dobândite atât în cadrul grupurilor de 
lucru în care am lucrat 

▪ motivare, implicare, perseverență, abilitatea de a lucra sub presiune 

▪ responsabilitate prin asumarea de decizii corecte și obiective 

▪ competențe interpersonale și empatice 

▪ spirit inovator și practic 

▪ rezistenţă la stres, seriozitate, atenţie distributivă şi concentrată, eficienţă 

  

Competenţă digitală ▪ o bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări) 

  

Permis de conducere  B 

  
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   
 

  

   Publicaţii 
 
 “Gestionarea incidentelor care afectează securitatea internă a UE”, Revista de investigare a 

criminalităţii Anul IX / Numărul 1/2016; 

 “Factorul uman şi securitatea informaţiilor”, Revista română de afaceri interne, București, 2016; 

 “Classification of information a possible impediment in achievement of justice at national level”, 

“STRATEGIES XXI” CONFERENCE Romania in the new international security environment, 

București, 2017. 

 “Politicile de securitate, element esențial în realizarea securității informațiilor”, Lucrările coferinței 

științifice a Școlilor Doctorale “Noi provocări la adresa securității interne în Uniunea Europeană”, Ediția 

a VI-a, 15 iunie 2017 – București, Academia de Polițe “Al. I. Cuza”. 

 

Conferinţe 
 

 ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”, Conferinţa Știinţifică a Școlilor Doctorale Ediţia a 
V – a, „NOI PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII INTERNE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ”, 
15.06.2016; 

 “STRATEGIES XXI” CONFERENCE Romania in the new international security environment, 
Colegiul Național de Apărare, București, 2017; 

 Coferința științifică a Școlilor Doctorale “Noi provocări la adresa securității interne în Uniunea 
Europeană”, Ediția a VI-a, 15 iunie 2017 – București, Academia de Polițe “Al. I. Cuza”. 
 

Distincţii 

 

 Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 15 ani de activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea 

atribuțiilor și în pregătirea profesională; 

 Diplomă de merit pentru contribuția adusă la asigurarea Summit-ului NATO, desfășurat în perioada 

02-04.04.2008 la București. 

 

Cursuri 09 - 13.07.2013  curs calificare - expert achizitii publice 

certificat de absolvire 

 

 19 - 21.06.2013 curs perfecționare - Managementul măsurilor de securitate destinate protecției 

informațiilor clasificate NATO și UE 

atestat de participare 

 

 18 - 23.04.2013 curs calificare - auditor intern în sectorul public 

certificat de absolvire 

 

 01 - 07.10.2012 curs calificare - lucrător de tineret 

certificat de absolvire 
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 30.10.2012 - 18.03.2013 bursa de studii European Business Communication 

certificat de absolvire 

 

 11 - 22.06.2012 curs calificare - formator 

certificat de absolvire 

 

 27 - 31.10.2008 curs de perfecționare -  Gestionarea documentelor NATO/UE clasificate în cadrul 

Sistemului Național de Registre 

atestat de participare 

 

 14.06 - 09.07.2004 curs specializare - protecția informațiilor clasificate 

certificat de absolvire 

 

Calificări 

 

Aug 2014 - expert achiziții publice 

 

 Apr 2013 - auditor intern în sectorul public 

  

 Feb 2013 - manager proiect 

 

 Iun 2012 – formator 

 

 

 

 

 


