
  
 

  

 

Curriculum vitae  
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Informaţii personale 

 

 

Nume / Prenume 
 

 PĂDURARU AURELIAN  
Adresa   Municipiul Galați, Județul GALAȚI  

Naționalitate   română  
                                           Data nașterii   30.07.1969/ Județul Galați  

Sex 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

  Masculin 
 
 
 
  05.03.2021 - prezent 
  Secretar de stat 
  Coordonarea activităților de relații internaționale și relația cu Parlamentul     

  Ministerul Afacerilor Interne 
   

  Funcție de demnitate publică 
  

Perioada 15.09.2005 – 31.12.2018 
Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciu Public Comunitar de Pașapoarte Galați 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activității de emitere și evidență pașapoarte, implementare măsuri privind restrângerea 
ori suspendarea dreptului la libera circulație 

Numele şi adresa angajatorului Instituția Prefectului – Județul Galați, str. Domnească nr. 56, Mun. Galați 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Emitere documente de călătorie – pașapoarte 
  

 
Perioada 

 
15.05.2005 – 14.09.2005 

Funcţia sau postul ocupat Șef Birou de Pașapoarte Galați 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea activității de emitere și evidență pașapoarte, implementare măsuri privind restrângerea ori  

suspendarea dreptului la libera circulație  
Numele şi adresa angajatorului Serviciul de Evidență Informatizată Galați, str. Domnească nr. 102, Mun. Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Emitere documente de călătorie – pașapoarte 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activtate 

ł 

01.10.1999 – 14.05.2004 
  Ofițer specialist – Serviciul Cercetări Penale Galați  
   Instrumentarea dosarelor de urmărire penală 

repartizate, participarea la cercetările la locul faptei 
Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, str. Brăilei nr. 200, Mun. Galați 
Poliție 
 

This image cannot currently be displayed.

Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 



Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitte 

 
Educație și formare 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obținută 
Disciplinele principale 

studiate/competențe dobândite 
Numele şi tipul instituției de învățământ 

/furnizorului de formare 
 
 
 
 
 
 

15.10.1998 – 30.09.1999 
 

Ofițer instructor – Serviciul Ordine Publică Galați 
 

Coordonarea activităților posturilor de poliție arondate, participarea la cercetările la locul faptei 
 
Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, str. Brăilei nr. 200, Mun. Galați 
Poliție 

 
15.08.1996 – 14.10.1998   

Șef Poliția Oraș Târgu-Bujor, Jud. Galați  
 

Conducerea activităților polițienești la nivelul orașului impuse de situația operativă, coordonarea 
activităților posturilor de poliție arondate, participarea la cercetările la locul faptei 

  Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, str. Brăilei nr. 200, Mun. Galați 
 

  Poliție 
 
  

  01.09.1994 – 14.08.1996 
 

  Ofițer operativ – Serviciul Cercetări Penale Galați 
  Instrumentarea dosarelor de urmărire penală repartizate, participarea la cercetările la locul faptei 
 
  Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, str. Brăilei nr. 200, Mun. Galați 
 

  Poliție 
 
 
    

   
  18.01.2019 – 22.02.2019 
   Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 
    
   Program de specializare 
   
   Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională București 
 
   
   2017 – 2018 
   Formator 
   Program de perfecționare 
 
    
   Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L Galați  
 
 
 

   2006 – 2008 
   Master 
    

   Drept și administrație publică europeană 
 
    
   Universitatea “Danubius” Galați 
  
          
 

   2001 – 2002 
   Cursuri postuniversitare 
    

   Gestiunea afacerilor 
    
   Universitatea “Dunărea de Jos” Galați 
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Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/furnizorului de formare 

 
 

Aptitudini și competențe 
personale 

 
Limba maternă 

 
Limba străină 

 
 
 
 

1990 – 1994 
 

Licențiat în științe juridice, ofițer de poliție 
 
Facultatea de drept 
 
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Română 

 

 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

  
  

Competente şi abilităţi sociale Abilitatea de comunicare interpersonală și pentru lucrul în echipă, adaptabilitatea la condiții de stres, 
seriozitate, abilități excelente de comunicare în vederea eficientizării relațiilor profesionale. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Gândire analitică, capacitate decizională bună, focalizare pe rezultate 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilități de folosire a computerului, utilizare PC sistem Windows, utilizare Office (Word, Excell, etc.) 
  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul 
(vezi instrucţiunile) 

  

  

Permis(e) de conducere Categoriile A,B,C,D,E 
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