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- INFORMAŢII 
PERSONALE 

- Nechita Dănuț  

 

  

Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 15, Iași, 700305, România 

 Scrieţi numărul de telefon             

 Danut_nec@yahoo.com  

Sexul Masculin | Data naşterii 29/05/1987 | Naţionalitatea Română  

 

 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

01.12.2017 - prezent Analist informații 

Inspectoratul General al Poliției Române 

▪ Elaborarea produselor analitice; 

▪ Aplicarea metodelor și tehnicilor de analiză. 
Tipul sau sectorul de activitate Ordine publică și siguranță națională 

22.10.2013 – 01.12.2017 
 

Ofițer de poliție/instructor – Departamentul de Criminalistică 

Academia de Poliție, Alexandru I Cuza București 

▪ Desfășurarea de lucrări practice și seminarii la disciplina Tehnică Criminalistică; 

▪ Coordonarea articolelor, comunicărilor științifice ale studenților; 

▪ Desfășurea de lucrări practice și seminarii la disciplina Metodologia investigării infracțiunilor.  

Tipul sau sectorul de activitate Ordine publică și siguranță națională 

August 2012 – 22.10.2013 Ofițer criminalist – Laboratorul de Expertiză Grafică și Tehnică a Documentelor 
D.G.P.M.B. – Serviciul Criminalistic 

• Realizarea de rapoarte de constatare tehnico- științifice grafoscopice; 

• Realizarea de rapoarte de constatare tehnico – științifice a documentelor; 

• Realizarea de percheziții și planșe fotografice. 
Tipul sau sectorul de activitate Ordine publică și siguranță națională 
 

01.01.2012 – august 2012 
 

Ofițer criminalist – Laboratorul de Investigare Tehnico – Științifică a Locului Faptei 
D.G.P.M.B. – Serviciul Criminalistic 

• Realizarea cercetărilor la fața locului și a planșelor fotografice; 

• Participarea la percheziții, recunoașteri. 
Tipul sau sectorul de activitate Ordine publică și siguranță națională 

01.10.2014 – prezent Doctorand – domeniul OSPN 
Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, București 

• Metodologia cercetării științifice 

• Managementul Afacerilor Interne 

• Cercetarea științifică în domeniul Afacerilor Interne 

Februarie – mai 2014 Diplomă postuniversitară -  Drepturile omului in instituțiile de ordine și siguranță 
publică  
Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, București 

• Protecția drepturilor omului; 

• Protecția juridică a victimelor; 

• Drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor UE 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

2013 - 2014 Diplomă postuniversitară în psihopedagogie 
Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, bld. Iuliu Maniu, nr. 1-3, 
București, Sector 6 

• Managementul clasei 

• Pedagogie 

• Psihologia educației 
 

2012-2014 Diplomă de master - Programul de masterat Cercetări Criminalistice Aplicate 
Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, București 

• Criminalistică 

• Managementul activităților criminalistice 

• Investigarea tehnico științifică a locului faptei 

2012 -2014 Diplomă de master - Programul de master Managementul activităților de ordine 
publică și securitate națională  

Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, București 

 
2011 – 2012 Licența în drept 

Universitatea Mihail Kogălniceanu, Facultatea de Drept, Iași 

• Drept procesual civil 

• Dreptul concurenței europene 
 

2008 -2011 Licență în ordine și siguranță publică 
Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, București 

• Științe juridice 

• Criminalistică 

• Științe polițienești 

  

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

Engleza B2 C1 B2 B2 B1 

  

Franceză B2 B2 B2 B2 B1 

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Abilitate de a lucra în grup (am colaborat cu specialişti în domeniu pentru realizarea unor studii  în 
domeniul criminalisticii, inclusiv a unor lucrări de specialitate etc.) 
Abilitate de a lucra cu studenţi si cursanti din toate mediile sociale/culturale si de orice nivel, pe 
domeniul disciplinelor de specializare 
Abilităţi de comunicare de nivel avansat 
Abilităţi de adaptare la lucrul în colective cu structuri (ne)omogene 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

ANEXE 
  

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ coordonarea unor articole științifice; 

▪ coordonarea unor comunicări științifice; 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaștere a proceselor de control al calității (în prezent fiind responsabil cu managementul 
calităţii la revista Forum Criminalistic) 

▪ bună gestionare a propriilor sarcini; 

▪ reacție rapidă în situații de stres; 

▪ comunicarea ideilor în mod clar și succint; 
 

Competenţe informatice  ▪ Cunoștințe avansate în domeniile hardware şi software (administrare/depanare PC, administrare 
reţele, operare de nivel avansat în versiuni actuale ori anterioare ale Windows, Linux, MAC OS, 
recuperare date/diagnostic sisteme, editare foto şi video, desktop publishing, design local şi web 
etc.) 

▪ o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  ▪ Cunoștințe avansate în domeniul fotografiei clasice/digitale, precum si în domeniul tehnologiei video; 

▪ Cunoștințe avansate în pe linia tehnicilor de laborator în domeniile criminalisticii şi IT 

Permis de conducere  ▪ B 

  Referinţe ▪ Referințe și persoane de contact disponibile la cerere 

 

 


