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Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 
 

 
 

Informaţii personale  

  

Nume / Prenume CARP Gabriel - Bogdan 

Adresă Galați, strada Aleea Salcâmilor, nr. 21, România 

Telefon(oane) 0236407000, int.21530 Mobil: 0740012768 

Fax 0236407291 

E-mail bogdancarp80@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 27.10.1980 

  

Experienţa profesională  

Perioada 01.02.2013 - prezent 

  

Funcţia sau postul ocupat Șef serviciu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților în scopul prevenirii și combaterii încălcării normelor rutiere, prevenirii și 
cercetării accidentelor rutiere și coordonarea activităților de supraveghere, îndrumare și controlul a  
traficului rutier la nivelul judetului Galati 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție al Județului Galați – Serviciul Rutier 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Afaceri interne – ordine publică 

  

Perioada 01.09.2011 – 31.01.2013 

Funcţia sau postul ocupat Șef birou 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților în scopul prevenirii și combaterii încălcării normelor rutiere, prevenirii și 
cercetării accidentelor rutiere și coordonarea activităților de supraveghere, îndrumare și controlul a  
traficului rutier la nivelul drumurilor nationale existente in judetul Galaţi 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție al Județului Galați – Serviciul Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Afaceri interne – ordine publică 

  

Perioada 15.04.2009 – 31.08.2011 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer principal II 

Activităţi şi responsabilităţi principale Prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere, prevenirea și cercetarea accidentelor rutiere și 
supravegherea, îndrumarea și controlul traficului rutier 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție al Județului Galați – Poliția Municipiului Galați – Biroul Rutier 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Afaceri interne – ordine publică 

  

Perioada 15.10.2007 – 15.04.2009 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer specialist II 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea, coordonarea, îndrumarea şi monitorizarea activităţii de prevenire a criminalităţii 
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Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție al Județului Galați – Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Afaceri interne – ordine publică 

  

Perioada 01.12.2004 – 15.10.2007 

Funcţia sau postul ocupat Purtător de cuvânt 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea, coordonarea, îndrumarea şi monitorizarea activităţii de relatii publice si de relatii cu 
publicul la nivelul inspectoratului  

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Afaceri interne – politie de frontiera 

  

Perioada 25.07.2003 – 01.12.2004 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer operativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea, coordonarea, îndrumarea şi monitorizarea activităţii de control si supraveghere a 
frontierei de stat 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi – Sectorul Poliţiei de Frontieră Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Afaceri interne – politie de frontiera 

  

Educaţie şi formare  

Perioada octombrie 2015  – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand  (Titlu – Aspecte teoretice şi practice privind transporturile rutiere în Uniunea Europeană ) 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ Academia de Poliţie ‘’Alexandru Ioan Cuza’’ – Departamentul de Studii Doctorale, Bucureşti 

 
Perioada 

 
2013-2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în domeniul Drept administrativ 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ Academia de Poliţie ‘’Alexandru Ioan Cuza’’ Bucureşti 

  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de specializare – Relaţii publice şi negociere 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti 

  

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, Facultatea de Drept 

  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ Liceul Militar „Neagoe Basarab” Buzău 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba maternă Limba română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 



Pagina / - Curriculum vitae al  
CARP Gabriel Bogdan   

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010  

 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Stăpânire de sine, sociabilitate, abilităţi de comunicare, comportament pro-activ  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Gestionare optimă a timpului de lucru, capacitate  de gestionare şi de mediere  a situaţiilor conflictuate 
apărute în cadrul colectivului, rezistenţă la efort prelungit, disponibilitate pentru un program flexibil, 
responsabilitate 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, Internet 

  

Permis(e) de conducere posesor  permis de conducere - categoria A şi B 
posesor permis de conducere ambarcațiune de agrement cu motor  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

