
 

 

     CURRICULUM  VITAE 
 

Informații personale  

Nume/Prenume   DOBRILĂ AUREL 

Telefon     021.252.51.03 

Fax     021.252.50.14 

E-mail     office@politialocalas2.ro 

 
EXPERIENTA PROFESIONALA 

Funcția sau postul ocupat  01.07.2011 – până în prezent 

Director General 
 

Principalele 

 activități și responsabilități       Organizarea, planificarea coordonarea și conducerea  

                                                  misiunilor ce revin Poliției Locale Sector 2; 

o Asigurarea cunoașterii și a aplicării întocmai de către 

personalul aflat în coordonare directă a prevederilor 

legislației specifice în vigoare; 

o Întreprinderea de măsuri ce se impun pentru asigurarea 

aprovizionării și menținerii în stare de funcționare a 

amenajărilor tehnice și a sistemelor de alarmare împotriva 

eferacției destinate executării serviciului în dispozitivele 

de pază și ordine publică; 

o Menținerea în permanenta a legăturilor cu instituțiile 

beneficiare de pază privind modul în care se desfășoară 

aceasta activitate, semnalarea neregulilor referitoare la 

îndeplinirea obligațiilor contractuale și propunerea 

măsurilor eficiente pentru creșterea calității acțiunilor și 

activităților specifice domeniului; 

o Colaborarea cu organele statului care au atribuții pe linia 

asigurării ordinii și liniștii publice, siguranței persoanelor, 

integrității corporale, vieții și bunurilor acestora, precum și 

a bunurilor ce aparțin domeniului public; 

o Organizarea și controlarea activității de protecția muncii, 

de prevenire și stingerea incendiilor; 

o Organizarea în calitate de Reprezentant al 

Manangementului pentru Calitate, analizarea sistematică 

cel putin o dată pe an, identificarea riscurilor legate de 

desfășurarea activităților instituite și elaborarea planurilor 

de limitare a posibilelor consecințe ale acestor riscuri; 

o Elaborează programul de prevenire a scurgerii de 

informații clasificate și îl supune avizării în instituțiile 

abilitate și după aprobare acționează pentru aplicarea 

acestuia; 

o Asigură respectarea legislației naționale și comunicare ( 

inclusiv cea cu privire protecția mediului, securitatea 

muncii, achiziții publice etc.); 

o Asigură controlul măsurilor privind îndepărtarea riscurilor 

ce pot determina apariția unor indicii, pe timpul adunărilor 

sau al manifestărilor publice ( verificări privind 

autorizarea organizării manifestațiilor, respectarea locației 



 

 

sau traseului stabilit, fluidizarea și/eliberarea traficului 

pentru orice intervenție de prevenire sau stingerea 

incendiilor, îndepărtarea persoanelor care au asupra lor 

materiale explozive sau incendiare); 

o Dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin 

avizele, autorizatiile și acordurile emise la nivelul 

aparatului de specialitate al Primarului, precum și 

îndeplinirea condițiilor legle de funcționare, respectiv 

existența actelor de constituire  și funcționare, a 

acordurilor sau avizelor emise de autoritățile competente, 

în baza cărora își desfășoară activitatea; 

o Sesisează cu celeritate autoritățile competente în cazul      

identificării situațiilor de desfășurare  a activității în lipsa 

autorizațiilor/avizelor/acordurilor prevăzute de lege, sau în 

cazul identificării unor autorizații/avize, alte documente 

expirate. 

 

Perioada ( de la – până la)    02.06.2005 – 30.06.2011  
 

 

Funcţia sau postul ocupat    Director Executiv Adjunct/Director General Adjunct 
 

Numele şi adresa angajatorului  Poliția Comunitară Sector 2 București/ 

Poliția Locală Sector 2 București 
 

Perioada ( de la – până la)                             07.2004 – 03.2005 

Ofițer Specialist Comandamentul National al 

Jandarmeriei  

M.A.I. – București 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 03.2003 – 06.2004 

Adjunct al Comandamentului pentru Logistica la 

Unitatea Specială 76 Jandarmi 

Manangementul logisticii în instituțiile militare 

 

03.2003 – 03.2003 

Șef Birou Achiziții și Contracte 

M.A.I. – București 

Manangementul și organizarea cu materiale și tehnica 

militară a efectivelor Jandarmeriei Române. 

 

09.1998 – 03.2002 

Adjunct al Compartimentului pentru Logistica la 

Brigada Mobilă de Jandarmi 

Manangamentul conducerii logistice la nivel de Mare 

unitate Ianuarie – Februarie 2009 

 

Domenii principale studiate/  2005 - 2007 

Numele și tipul instituției de   Diploma de Master 

Învățământ    Manangementul Sectorului Public 

     SNSPA 

     Facultatea de Administrație Publică 

 



 

 

     A.S.E. – Administrarea Intreprinderilor  

     Curs postuniversitar 

 

     Academia de Inalte Studii Militare. 

 
Certificate/ diplome obținute  Manangementul Calității, Manangementul Strategic, Modelul de Excelență 

EFQM 
 
  Martie – Aprilie 2007 
 Certificat 
 Pregătirea în vederea abortiei de fonduri structurale 
  
 2007 – 2013 
 Asociațoia Romana pentru Transparentă 
 Pregatire Profesională 
  
 Februarie 2007 
 Certificat 
 Auditor intern – Manangementul Calitatii 
 
Aptitudini şi competenţe personale  Capacitate de conducere, analiză, planificare, organizare, control; 

Comunicare interpersonală; 
Flexibilitate în gândire; 
Adaptabilitate la mediu nou; 
Capacitate de reacție rapidă, la nou și situații neprevăzute; 
Planificarea și  utilizarea judoicioasă a resurselor de tot felul; 
Solide cunoștințe în domeniul economic, administerativ și managerial; 
Gândire analitică. 

 
Limba maternă    Limba română 

 

 

 
Limbi străine cunoscute 
 

 

 
  
  
 
Limba Franceză 

   Limba Engleză 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale    Spirit de echipă; 
Abilitări relationale, adaptabilitate la situații complexe și periculoase, ce 
necesită reacții imediate; 
Abilități de comunicare cu diferite clase sociale; 
Participarea la evenimente și întâlniri naționale și internaționale cu 
tematici de aparare nationala și sigurantă socială; 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de organizare, planificare, coordonare și conducere, dobândită 

în activitatea profesională în funcțiile de conducere deținute; 
Capacitate de analiză, elaborare și planificare; 
Bun organizator; 

  Competență decizională. 
 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice  Cunoștinșe de mecanică auto; 

Comprehensiune Vorbit Scris 

Abilitati de 
ascultare 

Abilitati de  
citire 

Interacliune Exprimare  

  B B M M M 

  B B M M M 



 

 

 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competența de folosire a calculatorului în programe  

     Microsoft Office și Internet Explorer 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini artistice  Muzică; 
Documentare științific 
 

Alte competenţe şi aptitudini Competenșe privind sistemul de manangement al calității auditor intern pentru 
sisteme de manangementul calității auditor intern pentru sisteme de 
manangementul calității conform ISO 9001 : 2008 

 
 

 
Permis de conducere  Categoria B - C 

 
 
 
 
 

 


