CURRICULUM VITAE

I.

Numele şi prenumele : GRIGORAŞ AUGUSTIN-AUREL

II.

Adresă domiciliu: Com. Capu Câmpului, nr. 457, jud. Suceava.

III.
IV.
V.
VI.

Telefon : mobil: 0740-004500;
e-mail - grigoras_ipa@yahoo.com
Naţionalitate: română
Data şi locul naşterii : 06.08.1964, mun. IAŞI, jud. IAŞI

VII.

Carieră :
- 01.09.2017 – prezent – pensionar (ofiţer în rezervă)
- 01.10.2015 – 31.08.2017 – Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală
Logistică – ofiţer specialist principal I;
- 16.10.2009 – 30.09.2015 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iasi – ofiter specialist, şef
department “Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă”, ofiţer de poliţie –
organ de cercetare al poliţiei judiciare;
- 01.01.2005 – 15.10.2009 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova – Serviciul de
Logistică – ofiţer specialist, şef departament marketing-achiziţii;
- 01.08.2002– 31.12.2004 Inspectoratul General al Poliţiei Române – Serviciul
Independent Administrativ : ofiţer specialist principal cazarmare, investiţii în
construcţii şi intendenţă;
- 01.09.1987 – 31.07.2002 – Şcoala militară de subofiţeri ‘’Pavel Zăgănescu’’ Boldeşti,
jud. Prahova : unitate de invăţământ a Ministerului Afacerilor Interne unde am fost
repartizat la absolvirea şcolii militare şi unde m-am format, ocupând mai multe funcţii,
conform pregătirii, aptitudinilor şi competenţelor pe care le dobândisem, cum ar fi:
commandant subunitate intervenţie, instructor militar pentru militari în termen, militari
cu termen redus şi elevi, responsabil activităţi cultural-educative, diriginte clasă elevi,
subofiţer administrativ;

VIII.

Educaţie si formare :
- 2000 – 2001 - cursuri postuniversitare - Academia de Studii Economice
Bucureşti – “Managementul aprovizionării si desfacerii”;
- 1995 – 1999 - studii universitare de lungă durată - Universitatea “Hyperion”
Bucureşti – Facultatea de drept – profilul ştiinţe juridice – promoţia 1999 - diplomă
de licenţă obţinută cu media 9,00, la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”
Bucureşti;
- 1985 – 1987 – Şcoala de agenţi de poliţie ‘’Vasile Lascăr’’ Câmpina – absolvent
şef promoţie - arma “pompieri”.
- 1983 – 1984 – militar în termen la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean
Vrancea, trecut în rezervă cu gradul de sergent şi două certificate de bună apreciere.
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- 1978 - 1982 construcţii.
IX.

liceu – Liceul industrial nr.1 Săcele, jud. Braşov – profilul

Alte experienţe :
- 14.06-25.07.2012 Curs „Formator” – S.C. „Training Cariere” S.R.L. Iaşi
- 17.04-05.05.2012 Curs pentru dezvoltarea carierei – „Management” – Institutul
de Studii pentru Ordine Publică Bucureşti.
- 16-20.05.2011 Curs de perfecţionare – „Logistică - Programe Investiţii Publice
şi Patrimoniu Imobiliar” – Institutul de Studii pentru Ordine Publică Bucureşti
- cursuri de perfecţionare în achiziţii publice – martie 2009 – aprilie 2009 –
Centrul de Formare şi Pregătire “Nicolae Golescu” Slatina;
- cursuri de limba engleza – ianuarie 2003 – iulie 2003 – Centrul de Formare şi
Pregătire “Nicolae Golescu” Slatina;
- cursuri si atestare în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – certificat pe
cinci niveluri de competenţă - martie 2004; noiembrie 2004 – Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă - Centrul de Studii şi Experimentări Bucureşti ;
- curs de specializare cazarmare-construcţii în M.A.I. – iulie 2004 - Centrul de
Studii Postuniversitare de pe lângă Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”
- cursuri si atestare cu diplomă în domeniul siguranţei alimentelor prin puncte
critice de control – H.A.C.C.P. - august 2004 – I.G.P.R. şi Comisia Naţională de
Evaluare Sanitar-Veterinară ;
- Cunoştinţe operare P.C. – Microsoft Office; Microsoft Excel; Internet Explorer;
Limbi străine :

X.

Limba(i) maternă(e):
Alte limbi străine
cunoscute:

Limba română
ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

Limba engleză

A2

B1

Limba franceză

A1

B1

XI.

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
A2
A2

A1

Permis de conducere auto : 1991 – categoriile B; C; E.
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A1

SCRIERE

B1

A2

