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Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Stare civilă

ȘANDOR OVIDIU
cab.ss.rpg@mai.gov.ro
Română
09.03.1982
Căsătorit, 2 copii

Experienţă profesională
Perioada
Funcția/postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului

17.12.2019 - prezent
Subsecretar de stat
Relația cu Parlamentul
Ministerul Afacerilor Interne, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1,
București

Perioada 03.02.2017 - 16.12.2019
Funcţia/postul ocupat Ofițer specialist principal I
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de informații, contrainformații și protecție, în scopul
identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor,
vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la
tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile,
patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și
capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor
Interne.
Numele şi adresa angajatorului Serviciul Județean de Protecție Internă Sălaj, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 14-16, Zalău, județul Sălaj.
Tipul activităţii sau sectorul de Biroul Contrainformații
activitate
Perioada 22.11.2016 - 02.02.2017
Funcţia/postul ocupat Ofițer specialist principal I - la dispoziția conducerii MAI,
urmare a desființării Departamentului de Informații și Protecție
Internă
Activităţi şi responsabilităţi principale Conform dispozițiilor conducerii Ministerului Afacerilor Interne
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1
București
Tipul activităţii sau sectorul de Ministerul Afacerilor Interne
activitate
Perioada 15.12.2014 - 21.11.2016
Funcţia/postul ocupat Ofițer specialist principal I
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de informații, contrainformații și protecție, în scopul
identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor,
vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la
tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile,
patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și
capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor
Interne.

tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile,
patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și
capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor
Interne.

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Informații și Protecție Internă, intrarea
Răzoare, nr. 5, sector 6, București
Tipul activităţii sau sectorul de Sectorul 15 Protecție și Informații București
activitate
Perioada 08.10.2008 - 14.12.2014
Funcția /postul ocupat ofițer specialist II
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de prevenire, combatere și instrumentare a faptelor de
violență și furt din locuințe în cauzele penale cu autori cunoscuți
și necunoscuți.
Numele și adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj - Poliția Municipiului
Zalău, nr. 14-16, Zalău, județul Sălaj.
Tipul activității sau sectorul de Biroul de Investigații Criminale - Compartimentul ”Furturi din
activitate locuințe” și Compartimentul ”Violențe”
Perioada 16.01.2006 - 07.10.2008
Funcția/postul ocupat Agent operativ
Activități și responsabilități Activități de prevenire, combatere și instrumentare a faptelor de
furt din locuințe în cauzele penale cu autori cunoscuți și
necunoscuți.
Activități de evidență și punere în aplicare a mandatelor de
arestare preventivă și executarea pedepsei închisorii, de
depistare și reținere a persoanelor urmărite național și
internațional, activități de soluționare a cazurilor de dispariții
suspecte, persoane cu identitate necunoscută, cadavre cu
identitate necunoscută.
Numele și adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj - Poliția Municipiului
Zalău, nr. 14-16, Zalău, județul Sălaj.
Tipul activității sau sectorul de Biroul de Investigații Criminale - Compartimentul ”Furturi din
activitate locuințe” și Compartimentul ”Supravegheri Judiciare”
Perioada 01.07.2004 - 15.01.2006
Funcția/postul ocupat Agent operativ
Activități și responsabilități Activități de informații și de cercetare penală în vederea
identificării autorilor în cauzele penale cu autori necunoscuți.
Activități de cercetare penală în cauzele penale cu autori
cunoscuți.
Activități de cercetare la fața locului.
Activități de supraveghere și control al traficului rutier, activități
de cercetare penală privind infracțiuni la regimul silvic.
Numele și adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj
Tipul activității sau sectorul de Postul de Poliție Cizer
activitate
Calificative obținute în cursul perioadei 2004 - 2016 - Foarte Bun
2017 - Excepțional
2018 - Foarte Bine

Educaţie şi formare
Perioada decembrie 2017
Diploma obţinută Atestat de participare - Mecanisme eficiente de prevenire și
combatere a corupției
Discipline principale studiate Legislație specifică în domeniul incompatibilităților, conflictelor de
interese și interdicțiilor aplicabile polițistilor și militarilor din cadrul
MAI.
Nume şi tip instituţie Direcția Generală Anticorupție

Nivelul în clasificarea naţională Curs de specializare
Perioada noiembrie - decembrie 2015
Diploma obţinută Certificat de absolvire - Formarea ofițerilor informativ-operativi
Discipline principale studiate Activitatea de informații, activități specifice cu sursele secrete
umane și măsuri contrainformative
Nume şi tip instituţie de învăţământ Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, șoseaua
Odăii, nr. 20-22, București
Nivelul în clasificarea naţională Curs de specializare
Perioada august 2010
Diploma obţinută Certificat de absolvire - Cercetarea și investigarea tâlhăriilor
comise cu arme de foc.
Discipline principale studiate Codul penal, Codul de procedură penală, Medicină Legală
Nume şi tip instituţie de învăţământ Institutul de Studii pentru Ordine Poblică, șoseaua Olteniței, nr.
158-160, București
Nivelul în clasificarea naţională Curs de specializare
Perioada
Diploma obţinută
Discipline principale studiate
Nume şi tip instituţie de învăţământ

2008 - 2009
Diplomă de Master - Drept penal și procesual penal aprofundat
Instituții de drept penal și drept procesual penal aprofundat
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad - Facultatea de Științe
Juridice
Nivelul în clasificarea naţională Studii Masterale
Perioada
Diploma obţinută
Discipline studiate
Nume și tip instituție

iunie 2008
Certificat de absolvire - Analiză Tranzacțională
Tehnici de mediere a conflictelor
IPJ Sălaj

Perioada
Diploma obţinută
Discipline principale studiate
Nume şi tip instituţie de învăţământ

2004 - 2008
Diplomă de licenţă
Ştiinţe juridice
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad - Facultatea de Științe
Juridice
Nivelul în clasificarea naţională Studii superioare

Perioada 2002 - 2004
Diploma obţinută Diplomă de absolvire
Discipline principale studiate Drept penal/procesual penal/muncă specială/tactică
polițienească/legislație contravențională/criminalistică
Nume şi tip instituţie de învăţământ Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” - Câmpina
Nivelul în clasificarea naţională Studii post-liceale
Perioada
Diplomă obținută
Nume şi tip instituţie de învăţământ
Discipline principale studiate
Limbi străine cunoscute

1997 - 2001
Diplomă de bacalaureat
Colegiul Național ”Silvania”, Zalău
Matematică-Fizică
Înţelegere
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Competenţe şi abilitaţi sociale Capacitate rapidă de adapatare la medii multiculturale și situații
noi
Competențe de comunicare și mediere a conflictelor
Capacitate de organizare și decizională în condiții de stres
Capacitate de analiză, sinteză și de efort susținut.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitatea de reacție în situații de criză

Capacitatea de a mobiliza și antrena o echipă
Competenţe şi aptitudini de utilizare a Bună cunoaștere a instrumentelor de lucru Microsoft Office,
calculatorului Excel și Internet
Permis de conducere Categoria B

