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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CĂPĂŢÎNĂ STELIAN SORIN 

Adresă(e) Bucureşti 

Telefon(oane) 021.317.55.23 Mobil:  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) sorin_capatina@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 03 decembrie 1977 
  

Sex masculin 

  

  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 15.10.2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament de Jandarmi  şi Pregătire Militară Generală / conferențiar universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea activităţilor departamentului 
Conducerea prelegerilor, a seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Facultatea de Jandarmi, Aleea 
Privighetorilor nr.1A, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi  manageriale şi activităţi didactice 

  

Perioada 11.03.2019 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea prelegerilor, a seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice 

  

Perioada 03.03.2014 – 10.03.2019 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea prelegerilor, a seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice 

  

Perioada 2008 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice 
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Perioada 2005 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice 

  

Perioada 2004 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de companie la Batalionul de jandarmi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea grupelor de studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice şi de comandă 

  

Perioada 2000 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de pluton la Batalionul de jandarmi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea grupelor de studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice şi de comandă 

  

Educaţie şi formare  

  

  

Perioada 2016 – 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul Afacerilor 
Interne” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexanderu Ioan Cuza” Bucureşti / Colegiul Național de Afaceri Interne 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification 

  

Perioada   24 – 29.07.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

instruire în domeniul ,,Organizarea şi desfăşurarea programelor de studiu în tehnologia ID – IFR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexanderu Ioan Cuza” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2010 – 2013 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctorat în domeniul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala doctorală 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 3nd.  qualification  
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Perioada 12.03 – 06.04.2012 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de Instructor intervenţie profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ordine şi siguranţă publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi OCHIURI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare instructori / formatori de formatori în intervenţia profesională 

  

Perioada Ianuarie – februarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Specialist / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drepturile omului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” / Proiectul „Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului 
în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă Publică – CPDO” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specialist în domeniul drepturilor omului 

  

Perioada 12.12. – 17.12.2011 

Calificarea / diploma obţinută Formator / Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării / realizarea activităţilor de formare / evaluarea participanţilor la formare / aplicarea  
metodelor şi tehnicilor specifice de formare / marketing-ul formării / proiectarea programelor de 
formare / organizarea programelor şi a stagiilor de formare / evaluarea, revizuirea şi asigurarea 
calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator / cod 241205 

  

Perioada 2007 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

curs de master „Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification 

  

Perioada 08.09 - 03.10.2008 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de Monitor intervenţie profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ordine şi siguranţă publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi OCHIURI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare monitori / formatori intervenţie profesională 

  

Perioada 28.01 - 08.02.2008 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de Tehnician intervenţie profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ordine şi siguranţă publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi OCHIURI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare tehnicieni / specialişti intervenţie profesională 
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Perioada 2004 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

curs de master “Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification 

  

Perioada 2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

curs postuniversitar de psihopedagogie / atestare cadru didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti / Facultatea de Psihologie / Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification  

  

Perioada 2000 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs postuniversitar ”Ştiinţe penale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification  
 

  

Perioada 1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 1st.  qualification  
 

  

Perioada 1992 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Militar al Ministerului de Interne „Constantin Brâncoveanu”, Ploieşti, judeţul Prahova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 

Engleză   
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de evaluare, analiză şi sinteză, spirit de observaţie, vigilenţă, putere de concentrare - ca trăsături 
înnăscute de personalitate, dezvoltate în activităţile desfăşurate 

- disciplină, tact şi discernământ - prin educaţie, formarea şcolară, formarea şi experienţa profesională 

- iniţiativă, deschidere către nou, spirit critic - prin educaţia în familie, şcoală şi autoeducaţie 

- rezistenţă la efort fizic şi intelectual intens, perseverenţă, rezistenţă la stres, capacitate de adaptare la situaţii 
complexe - ca trăsături ale temperamentului şi ca rezultat al experienţei profesionale şi generale 

- obiectivitate şi exigenţă, autoexigenţă, responsabilitate şi integritate morală, loialitate pentru instituţie şi 
pentru colectivele din care fac parte - ca trăsături caracteriale dezvoltate în contextele socio-educaţionale din 
perioada şcolarităţii şi la locul de muncă 

- prestanţă, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), cultură generală - prin formare şi 
autoformare 

- capacitatea de a motiva echipe şi grupuri mici de lucru - bazată pe intuiţie, dar şi pe buna experienţă în 
observarea şi cunoaşterea naturii uname 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- leadership, aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi 
control), operativitate - prin formarea profesională continuă şi prin experienţa de lucru cu oamenii 

- bun negociator, abilităţi în negocierea şi aplanarea conflictelor - prin calităţile ce ţin de personalitate, prin 
formarea continuă şi prin activitatea desfăşurată 

- abilităţi de comunicare socială şi managerială, comunicare eficientă cu superiorii, colegii şi subordonaţii, 
abilităţi psihopedagogice - prin trăsături temperamentale, prin educaţie şi formare, prin experienţa de instruire şi 
comandă 

- capacitate de lucru în echipă - prin cunoştinţe şi practică în acest sens, în cadrul colectivelor din care am 
făcut parte 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Capacitatea de a utiliza mijloace tehnice din dotarea structurilor de ordine şi siguranţă publică- prin formarea 
profesională continuă şi ca urmare a experienţei profesionale acumulate 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

operare PC, Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Am studiat pictura în cadrul unei Şcoli populare de artă 
2 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini Literatura de specialitate, numismatica, geografia, istoria, activităţi sportive 
  

Permis(e) de conducere categoria B (1997) 
2 
 

 

Informaţii suplimentare Autor şi coautor a numeroase cursuri, monografii, articole şi studii 

  

 


