Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

MÎNDRUȚĂ, Gheorghe, Gheorghiță
Str. Ion Creangă Nr 77C, municipiul Fălticeni, jud. Suceava
Mobil: +40731044841

Fax(uri)
E-mail(uri)

gmindruta@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

10/03/1972

Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada Ianuarie 2018- Februarie 2020
Functia sau postul ocupat
Responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Ofiter de protectie
Asigurarea masurilor de protectie si paza pentru Reprezentantul ONU in Libya
ONU-UNSMIL
Activitati de protectie personala

Perioada Noiembrie 2011- Ianuarie 2018
Functia sau postul ocupat Ofiter de protectie
Responsabilitati principale Asigurarea masurilor de protectie si paza pentru Reprezentantul ONU in Sudanul de Sud
Numele si adresa angajatorului ONU-UNMISS
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitati de protectie personala

Perioada

Ianuarie 2001-Octombrie 2011

Funcţia sau postul ocupat

Specialist cu inalta calificare, specialitatea ,, protectie si interventie antiterorista”, si conducator
auto

Responsabilităţi principale

Desfasurarea de activitati specifice protectiei si interventiei antiteroriste si conducator auto
escorta 2 in cadrul coloanelor oficiale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Serviciul de Protectie si Paza - Formatiunea de interventie antiterorista
Activitati de protectie si interventie antiterorista
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Perioada

August 2010 – August 2011

Funcţia sau postul ocupat

Ofiter de protectie

Responsabilităţi principale

Asigurarea masurilor de protectie si paza pentru reprezentantul ONU in Sudan ( Reprezentantul
Special al Secretarului General ONU)

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

ONU- UNMIS
Activitati de protectie
Iunie 2008-septembrie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Ofiter de protectie

Responsabilităţi principale

Asigurarea masurilor de protectie si paza pentru reprezentantul ONU in Afghanistan
( Reprezentantul Special al Secretarului General ONU)

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

ONU-UNAMA
Activitati de protectie.
Februarie 1999-Martie 2001

Funcţia sau postul ocupat

Sef grupa lucrari speciale

Responsabilităţi principale

Coordonarea si comanda grupei de lucrari speciale din cadrul Atelierului de Reparatii Tehnica
Militara.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

MapN- Batalionul 96 Geniu Bucuresti
Intretinere, mentenanta, reparatii tehnica militara si lucrari speciale
Noiembrie1999-Mai 2000

Funcţia sau postul ocupat

Comandant grupa pluton transport

Responsabilităţi principale

Comanda unei grupe din cadrul plutonului transport.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

MapN- Misiunea Nato SFOR 9 in Bosnia-Hertegovina
Misiuni de transport persoane, materiale in convoaie militare in teatrele de operatii BosniaHertegovina, Croatia, Republica Srbska.
Septembrie 1993- Februarie 1999

Funcţia sau postul ocupat

Sef grupa intretinere-reparatii

Responsabilităţi principale

Comanda si coordonarea grupei de intretinere si reparatii autovehicule.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

MapN- Regimentul 70 Geniu-Aviatie Bucuresti
Intretinere, mentenanta, reparatii tehnica militara.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Octombrie 2005- Februarie 2007
Master - Securitate comunitara si terorism
Universitatea BIOTERRA

Octombrie 1998- Iunie 2002
Diploma de licenta-Licentiat in Stiinte Juridice
Universitatea BIOTERRA - Facultatea de Drept (Examen de licenta la Academia de Politie
,,Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti )

Septembrie 1990-Iulie 1993
Maistru Militar, specialitatea auto
Institutul Militar Auto ,,Basarab 1” Pitesti, Sectia Maistri Militari
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Septembrie 1986-Iulie 1990
Diploma de bacalaureat
Matematica-fizica
Colegiul National ,,Nicu Gane” Falticeni, jud Suceava

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

engleză

Ascultare
B2

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
B2

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B
2

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipa, sociabil, comunicativ, experienta in lucrul cu oameni provenind din diverse
domenii de activitate, capacitate de analiza rapida , hotarat, ferm , corect , loial, abilitati de
comunicare cu oameni provenind din alte tari si culturi, capacitate de a lucra eficient sub
presiune.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Abilitati de time management, gandire analitica, creativa, capacitate de multitasking. Bune
abilitati de comunicare, spirit de initiativa, flexibilitate, capacitatea de a solutiona probleme,
competente si aptitudini de utilizare a calculatorului.
Experienta in organizarea si conducerea unor misiuni/vizite la nivel international.
Leadership: sunt Secretar General al Filialei Judetene PLUS Suceava, dupa ce anterior am fost
Coordonator Local al CL 019 Falticeni, pe care am preluat-o in septembrie 2019 avand 10
membri. In mai putin de un an am reusit sa activez toate cele 4 CL-uri din Falticeni, avand in
prezent in jur de 50 de membri la nivelul municipiului Falticeni.

Permis(e) de conducere

Permis categoria B+E, C+E
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