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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume    IGNIA GABRIEL 

Adresa Str. 2 Grăniceri, Bl.20, Sc. A, Ap.12, municipiul Fălticeni, cod 725200 

Telefon(-oane) 0741 269692                                

E-mail  igniagabriel@yahoo.com 

  

Nationalitate  Română 

  

Data naşterii  08.11.1974 

  

Sex Masculin 

  

  

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități  

principale 

 

 

 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de  

activitate 
 

15.09.2018 - prezent 

 Locțiitor al comandantului. 

 Răspunde de activitatea educativă școlară și extrașcolară din unitatea de  

învățământ și preia atribuțiile delegate de comandant pe perioade  

determinate, precum și pe cele stabilite prin fișa postului și prin regulamentul 

intern al unității de învățământ. 

Șeful de stat major conduce activitatea statului major al unității de învățământ cu specific militar şi, după caz, a 

personalului din compartimentele date în competentă, având drepturile și  

obligațiile prevăzute în regulamentele militare. 

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Fălticeni, Strada Armatei, nr.1-3. 

Conducere, îndrumare și control. 
 

Perioada 01.05.2015 – 15.09.2018 

Funcţia sau postul ocupat  Șef catedră pregătire militară și fizică. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Planificarea, organizarea, desfăşurarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 

desfăşurate de catedra pregătire militară și fizică; 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, Strada Armatei, nr.1-3. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activități didactice în domeniul pregătire militară și fizică. 

  

Perioada 14.04.2014 - 01.05.2015 



 

Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer specialist II, marketing şi achiziţii. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Întocmirea planurilor, programelor şi contractelor de achiziţie publică, a studiilor 

de piaţă şi documentelor pentru achiziţiile directe şi cereri de ofertă. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, Strada Armatei, nr.1-3. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Marketing şi achiziţii publice. 

  

Perioada 25.01.2011 - 14.04.2014 

Funcţia sau postul ocupat Comandant pluton I pază şi protecţie instituţională. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor subofiţerilor care execută 

paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor și valorilor încredinţate. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava, Str.Traian Vuia, nr.7. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Pază şi protecţie instituţională. 

 

  

Perioada 04.11.2011 - 24.05.2012 

Funcţia sau postul ocupat Comandantul contingentului de jandarmi români dislocaţi în Afganistan, 

pentru executarea misiunii de pregătire a Poliției Naționale Afgane. Ofiţer de 

legătură pentru NTM-A. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi legate de misiunea contingentul de jandarmi dislocat în teatrul de 

operaţii Afganistan. 

Misiune de reprezentare a Jandarmeriei Române la nivelul NTM-A. 

Numele şi adresa angajatorului International Security Assistance Force - NATO Training Mission Afghanistan 

(NTM-A). 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Proiectarea, planificarea şi organizarea, la nivel central, a activităţilor de pregătire 

a Poliţiei Naţionale Afgane (ANP). 

  

Perioada 07.06.2010 – 25.01. 2011 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist II, pregătire personal şi educaţie. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Organizarea, planificarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor de pregătire, 

educaţie fizică şi instrucţia tragerii cu personalului militar din unitate. Organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor de tradiţie şi educaţie în unitate. 

Evaluarea anuală a personalului unităţii.   

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, Strada Armatei, nr.1-3. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Pregătirea continuă a personalului. 

 

  

Perioada 08.12.2009 - 07.06.2010   

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer principal I, planificare operaţii, în cadrul detașamentului de jandarmi 

dislocat în teatrul de operații din Kosovo. 

,Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activităţii de transmitere operativă a ordinelor şi dispoziţiilor 

eşalonului superior, spre efectivele proprii aflate în misiune. 

Planificarea, organizarea şi coordonarea  misiunilor încredinţate contingentului 

român de către comanda Departamentului Special de Poliție. Conducerea centrului 

operațional şi activităţilor determinate de managementul riscurilor în teatrul de 

operaţii Kosovo. 

Responsabil cu siguranţa persoanelor şi securitatea obiectivelor, bunurilor si 

valorilor dislocate în baza romană din Mitrovica. 

Numele şi adresa angajatorului Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române, detaşamentului de 

misiuni internaţionale Kosovo. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Planificarea operaţională a misiunilor şi organizarea  pregătirii  de specialitate a 

efectivelor detaşamentului. 

  



 

Perioada 01.01.2006 –08.12.2009  

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist II, pregătire personal şi educaţie. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Organizarea, planificarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor de pregătire, 

educaţie fizică şi instrucţia tragerii cu personalului militar din unitate. Organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor de tradiţie şi educaţie în unitate. 

Evaluarea anuală a personalului unităţii.   

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Fălticeni, str. Armatei nr. 

1-3. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Pregătirea continuă a personalului unităţii. 

 

  

Perioada 01.02.2004 – 01.01.2006 

Funcţia sau postul ocupat Comandant pluton de instrucţie a militarilor din subunitate pentru paza si 

protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii instructiv educative a 

militarilor din subunitate. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Instrucţie Jandarmi Fălticeni, str. Armatei nr1-3. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Comanda subunitate. 

 

  

Perioada 01.02.2003 – 01.02.2004 

Funcţia sau postul ocupat Comandant pluton pază şi protecţie instituţională. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Organizarea, conducerea şi controlul activităţii subofiţerilor din subunitate pentru 

paza si protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Comanda subunitate. 

  

Perioada 15.02.1998 – 01.02.2003 

Funcţia sau postul ocupat Comandant pluton. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii instructiv educative a 

militarilor din subunitate pentru paza si protecţia obiectivelor, bunurilor şi 

valorilor. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Instrucţie Jandarmi Fălticeni, str. Armatei nr. 1-3. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Comanda subunitate. 

 

  

Perioada 15.07.1997 – 15.02.1998 

Funcţia sau postul ocupat Comandant pluton. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii instructiv educative a 

militarilor din subunitate pentru paza și protecţia obiectivelor, bunurilor şi 

valorilor. 

Numele şi adresa angajatorului Unitatea Militară 0836 Bacău, din cadrul Comandamentului Judeţean Teritorial, 

Bacău. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Comandant subunitate. 

 
  

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada 01.10.2015 – 29.03.2017 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Master 



 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Facultatea de Poliție din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, din 

Bucureşti. 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  
Masterat. 

 

  

   Perioada 15-19.05.2017 

Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Mentorat în managementul crizei. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

 

Școala Gărzii Naționale Republicane Portugheze din Queluz, Lisabona. 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  
Curs internaţional în managementul crizei. 

  

Perioada 03-27.05.2016 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Specializare în domeniile  instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie și 

instrucţia tactică. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Centrul de instruire pentru infanterie și vânători de munte, Făgăraș. 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  

Curs de specializare. 

  

Perioada 18.11– 13.12. 2013 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire. 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Proceduri standard de operare în domeniul cooperării în teatrul de operaţii sub 

egida Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Centrul de Excelenţă al Unităţilor Poliţiei de Stabilizare (CoESPU) de la 

Vicenza. 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  
Curs specializare managementul crizei. 

  

Perioada 08.08 - 02.09.2011 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire. 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Pregătire tactică şi metodică pentru misiunea NTMA din Afganistan. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri ai Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul”, 

Bucureşti. 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  

Curs de bază pentru misiuni internaţionale. 

  



 

Perioada 01.10.2008 – 15.03.2010 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Ştiinţe Sociale/Management Organizaţional şi al Resurselor Umane. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Facultatea de Psihologie şi Sociologie din cadrul Universităţii „Spiru Haret ”, 

Bucureşti. 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  

Masterat. 

 

  

Perioada 04-25.09.2009  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire. 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Curs de pregătire pentru misiuni internaţionale (Kosovo)/pregătirea şi atestarea 

tragerii cu armamentul special. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri ai Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul”, 

Bucureşti. 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  
Curs de bază pentru misiuni internaţionale 

  

Perioada 01.10.2005 – 25.03.2006 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire. 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Curs de specializare în domeniul „Pregătirea Personalului Didactic”. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare”, Suceava. 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  

Curs de specializare didactică. 

 

  

Perioada 11.10 - 05.11.1999  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Pregătire poliţienească. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti. 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  
Curs de specializare polițienească 

 

  

Perioada 15.09.1993 – 12.07.1997 

Calificarea/diploma obţinută Ofiţer de jandarmi/Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice. 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Studii superioare juridice şi militare. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza ”, Bucureşti, arma jandarmi. 

 



 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  
Învăţământ superior de stat. 

 

  

Perioada 15.09.1989 – 15.07.1993 

Calificarea/diploma obţinută Teorie generală/Diplomă de bacalaureat. 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Profil real. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 

formare  

Liceul Teoretic „Nicu Gane ” Fălticeni. 

 

Nivelul in clasificarea naţionala 

sau internaţională  

Studii liceale. 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

  Deprinderi teoretice si practice necesare îndeplinirii misiunilor jandarmeriei 

române; 

  Deprinderi teoretice si practice necesare îndeplinirii atribuţiunilor de formare 

profesională a personalului din jandarmerie; 

  Deprinderi teoretice şi practice pentru desfăşurarea activităţilor cerute de unele 

funcţii de ofiţer specialist în teatrul de operaţii multinaţionale. 

   

Limba (i)  străină (e) cunoscută (e) 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs orale Exprimare 

scrisă 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba franceză   B2  B2  B2  B2  B2 
 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

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

Competente şi abilităţi sociale   La serviciu lucrez împreună cu personalul subordonat, ocup o poziţie în care 

comunicarea este importantă iar munca în echipă asigură performanţele 

profesionale. 

  În viața socială am flexibilitate în gândire, disponibilitate la schimbare și 

toleranţă la frustrare. 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

  Am spirit de iniţiativă în coordonarea activităţilor, capacitate de comunicare cu 

toate compartimentele şi birourile unităţii, rezistenţă la stresul provocat de 

sarcinile de serviciu, acurateţe în programarea bugetelor de timp, receptivitate la 

iniţiativele colectivului şi flexibilitate în promovarea noului. 

  

Competenţe şi aptitudiuni 

tehnice 

 Am aptitudini de fotograf amator. 

 

  

Competenţe şi aptitudiuni 

de utilizare a calculatorului 

 Am aptitudini în utilizarea sistemului de operare Windows, a pachetului 

Microsoft Office în aplicaţiile WORD, EXCEL, POWER POINT. 

  

Competenţe şi aptitudiuni 

artistice 
 Sunt un relativ bun dansator. 

  

Alte competenţe şi aptitudiuni   În timpul liber citesc, vizionez știrile de pe canalele naționale și internaționale, 

filme istorice și emisiuni despre geopolitică, istorie și natură. Îmi perfecţionez 

abilităţile de vorbitor al limbii engleze şi practic sporturi ca jogging, fitness și înot.  

  



 

Permis(e) de conducere   Categoria BE  şi CE 

  

Informaţii suplimentare   Sunt căsătorit şi am un copil.  

Brevete şi decoraţii -  Brevetul şi decoraţia CSDP, a misiunii EULEX „European Union Rule of Law 

Mission”, Kosovo 2010. 

-  Brevetul şi medalia NATO Non-Article 5, pentru serviciu  în slujba NTM-

A/ISAF, Afganistan 2012. 

-   Brevetul şi decoraţia Army Commandation Medal, acordată de Departamentul 

de Apărare al SUA, Afganistan 2012. 

-   Distincţia de serviciu pentru militarii care au executat misiuni în afara 

teritoriului ţării, acordată de ministrul de interne, Bucureşti 2012. 

 

 

 


