
  
 

  

 

        Curriculum vitae  
Europass 

 

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CHIRIAC (STROESCU) IULIANA 
Adresa Str. Nucşoara, nr. 11, bl. 31, sc.A, et.1, ap.4, sect.6, 

Bucureşti 

Telefon 0040723774433 
 

Fax  

E-mail               iuliana_pol@yahoo.com 
 

  

Cetăţenia    Română 

  

Data naşterii   30.04.1985 

  

Sex    Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Aria ocupaţională 

  Post cu specialitate  juridică 
  Ofiţer de poliţie (subcomisar de poliţie) 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada Iulie 2008 - până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Instructor de poliţie in cadrul Subunităţii de 
Studente (comandant detaşament) 

mailto:mihai.marcoci@yahoo.com


Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
- activităţi de organizare, comandă, control şi evaluare a 

efectivelor din subordine; 
 

- activităţi de suport logistic şi organizaţional în legătură 
cu activităţile regulate sau specifice ale detaşamentului; 
 

- activităţi didactice la disciplinele cu specific militar; 
 

- activități didactice la disciplina „Drept Penal” 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Str. Privighetorilor, nr. 
1-3, sector 1, Bucureşti 

Tel.: (40-21) 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliție 
 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2008 - 2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

- Master în investigarea fraudelor- Academia de 
Poliţie Alexandru Ioan Cuza. Tema de cercetare „Aspecte 
criminologice ale criminalităţii orientate spre profit şi a celei 
bursiere”. 

 

  

Perioada 2004 - 2008 

http://www.academiadepolitie.ro/


Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţiată în drept a Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti - Facultatea de Drept, 
specializarea „Investigarea Fraudelor” cu lucrarea de licenţa 
„Investigarea criminalităţii în domeniul pieţei de capital” 

 
2015 – 2018 
Doctorandă în Odine Națională și Siguranță Publică 

în cadrul Școlii Doctorale a Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti cu teza „Comerțul ilegal cu 
specii de floră și faună protejate” 

 

  

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / formare 

ISCED 5 

  

Alte cursuri      - 2008 – 2009 – absolventă al cursului 
postuniversitar de pregătire psihopedagogică, pedagogică 
şi metodică a personalului didactic în cadrul Universităţii 
„Politehnica” Bucureşti. 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscute 

 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Franceza,Engleza  B1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

            

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi 
sociale 

- adaptabilitate la situaţii şi idei noi; 

- lucrul cu grupul mai mici sau mai mari de persoane; 

- abilităţi de comunicare cu grupuri mari de oameni; 

  



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, 

conducere, coordonare şi control); 

- deschidere pentru lucrul în echipă; 

- operativitate în luarea deciziilor; 

- receptivitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 - capacitate de evaluare, analiză şi sinteză; 

 - spirit de observaţie; 

 - tact şi discernământ; 

 - responsabilitate şi integritate morală; 

 - exigenţă, energie şi perseverenţă. 

  

Competenţe şi cunoştinţe 
de utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe Microsoft Windows 2003 Professional, MSt 
Windows XP, MS Office,Windows-Vista. 

  

Competenţe şi aptitudini 
sportive 

Skyrunning, mountain running,  handbal  

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Hobby-uri: cititul, călătoriile, sportul 

  

Permis de conducere Categoria B din 2003; 

  
 


