Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Porojanu Marin
Adresa(e) Strada Libertăţii, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefoane Mobil
Fax
E-mail
Naționalitate Română
Data naşterii 03.02.1972
Sex
Locul de muncă vizat
Aria ocupațională

masculin
- Împuternicit Decan al Facultății de Jandarmi;
- Lector universitar doctor în Departamentul de Pregătire Generală din
cadrul Facultății de Jandarmi.

Experienţa profesională
Perioada

Septembrie 2017-prezent

Funcţia sau postul ocupat

- Împuternicit Decan al Facultății de Jandarmi, cadru didactic titular în
Departamentul de Pregătire Generală / Faculttatea de Jandarmi

Activităţi si responsabilităţi
principale

- coordonarea şi conducerea structurilor Facultăţii de Jandarmi;
- desfăşurarea activităţilor didactice cu studenţii Academiei, la disciplinele
specifice postului didactic.

Numele şi adresa angajatorului

- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza",
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).

Tipul activităţii sau sectorul de - Activități manageriale/Activități didactice.
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2016 – Septembrie 2017
- Director al Departamentului de Pregătire Generală din cadrul Facultății
de Jandarmi, cadru didactic titular în Departamentul de Pregătire Generală
din cadrul Facultății de Jandarmi;
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Activităţi si responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

- Coordonarea și conducerea Departamentului de Pregătire Generală din
cadrul Facultății de Jandarmi;
- Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor practice, expunerilor, prelegerilor,
seminariilor şi verificărilor (examenelor) la disciplinele specifice
domeniului de activitate a Departamentului;
- Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit referate pentru
sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate atât la nivelul departamentului
cât şi la nivelul Academiei;
- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).
- Activități manageriale/Activități didactice.

Martie 2016 – Octombrie 2016
Lector universitar
- Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor practice, expunerilor, prelegerilor,
seminariilor şi verificărilor (examenelor) la disciplinele specifice
domeniului de activitate a Departamentului;
- Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit referate pentru
sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate atât la nivelul departamentului
cât şi la nivelul Academiei;

Numele şi adresa angajatorului

- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități didactice.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Octombrie 2013 – Martie 2016
Ofiţer specialist
- întocmirea documentelor specifice pe linie de organizare (stat de
organizare, organigramă, Regulament de Organizare și Funcționare),
conform prevederilor legislaţiei incidente acestui domeniu de activitate.
- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).

Tipul activităţii sau sectorul de
Activități de planificare structurală și management organizatoric.
activitate
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Martie 2009 – Octombrie 2013
Ofiţer specialist
- Îndrumarea activităţilor desfăşurate de către ofiţerii şi agenţii din
Compartimentul control-acces şi supraveghere pentru obiectivele
Academiei de Poliţie şi Compartimentul Personal de serviciu;
- Controlarea şi verificarea modului de executare a serviciului de permanenţă
în Academia de Poliţie;
- Întocmirea şi actualizarea documentelor operative de la Dispeceratul
Academiei de Poliţie;
- Îndrumarea şi coordonarea executării şedinţelor de tragere, bilanţurilor şi
instructajelor cu ofiţerii şi agenţii din Biroul organizare, planificare reacţii
pentru situaţii de urgenţă şi operaţii.
- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).
Activități de îndrumare, coordonare , control, întocmire și actualizare
documente operative.
2008-2009
Lector universitar
- Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor practice, expunerilor, prelegerilor,
seminariilor şi verificărilor (examenelor) la disciplinele specifice
domeniului de activitate a Catedrei;
- Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit referate pentru
sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate atât la nivelul catedrei cât şi la
nivelul Academiei.

Numele şi adresa angajatorului

- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități didactice.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

2007 – 2008
Instructor militar principal II
- Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor practice, expunerilor, prelegerilor,
seminariilor şi verificărilor (examenelor) la disciplinele specifice domeniului
de activitate a Catedrei;
- Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit referate pentru sesiunile
de comunicări ştiinţifice organizate atât la nivelul catedrei cât şi la nivelul
Academiei.

Numele şi adresa angajatorului

- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități didactice.
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi si responsabilităţi
principale

2004-2007
Instructor militar principal III
- Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor practice, expunerilor, prelegerilor,
seminariilor şi verificărilor (examenelor) la disciplinele specifice domeniului
de activitate a Catedrei;
- Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit referate pentru sesiunile
de comunicări ştiinţifice organizate atât la nivelul catedrei cât şi la nivelul
Academiei.
- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).
Activități didactice.

2000-2004
Comandant companie.
- Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor practice la disciplinele specifice
domeniului de activitate;
- Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit referate pentru sesiunile
de comunicări ştiinţifice organizate atât la nivelul catedrei cât şi la nivelul
Academiei.

Numele şi adresa angajatorului

- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități didactice și de comandă.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

1998-2000
Comandant pluton
- Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor practice la disciplinele specifice
domeniului de activitate;
- Coordonarea activităţii studenţilor care au întocmit referate pentru sesiunile
de comunicări ştiinţifice organizate atât la nivelul catedrei cât şi la nivelul
Academiei.

Numele şi adresa angajatorului

- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Bucureşti (România).

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități didactice și de comandă.
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2010
Doctor/Diplomă
Ordine publică şi siguranţă naţională

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
ISCED 5a - 3nd. qualification

Perioada

2007-2010

Calificarea/diploma obţinută

Doctorand

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Ordine publică şi siguranţă naţională

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada

2005

Calificarea/diploma obţinută

Curs
,,Instruirea
infracţiunii”/Certificat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Formator de formatori

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

instructorului–Abilităţi

pentru

locul

Departamentul Apărării – Ambasada S.U.A. din Bucureşti

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

2005
Curs postuniversitar de pregătire psihopedagogică şi metodică/Diplomă
Psihopedagogie
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Facultatea de Psihologie – Universitatea București
ISCED 5a - 2nd. qualification

2004
Curs: ,,Pedagogie şi pregătire”/Certificat
Pedagogie

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Garda Civilă din Spania

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

2001
Curs de iniţiere în explozivi/Certificat
Protecţie civilă

Comandamentul Protecţiei Civile

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

2001
,,Comunicaţii tactice şi abordarea situaţiilor conflictuale”/Certificat
Psihopedagogie

Comandamentul Naţional al Jandarmeriei

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
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Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

1999-2000
Curs postuniversitar în ştiinţe penale/Diplomă
Ştiinţe juridice

Facultatea de Drept - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
ISCED 5a - 2nd. qualification
1994-1998
Facultatea de Drept-Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”/Diplomă
licenţă
Ştiinţe juridice

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
ISCED 5a - 1st. qualification

1986-1990
Liceul de silvicultură - Curtea de Argeş/Diplomă bacalaureat
Silvicultură şi exploatări forestiere

Liceul de silvicultură - Curtea de Argeş

ISCED 3

Aptitudini și competenţe personale
Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute Limba germană : citit - nivel mediu;
scris - nivel mediu;
vorbit - nivel mediu.
Limba engleză: citit – nivel mediu;
scris – nivel satisfăcător;
vorbit – nivel mediu.
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Competenţe şi abilităţi sociale

- capacitate de evaluare, analiză şi sinteză, spirit de observaţie, vigilenţă,
putere de concentrare - ca trăsături înnăscute de personalitate, dezvoltate
în activităţile desfăşurate
- disciplină, tact şi discernământ - prin educaţie, formarea şcolară,
formarea şi experienţa profesională
- iniţiativă, deschidere către nou, - prin educaţia în familie, şcoală şi
autoeducaţie
- rezistenţă la efort fizic şi intelectual intens, perseverenţă, rezistenţă la
stres, capacitate de adaptare la situaţii complexe - ca trăsături ale
temperamentului şi ca rezultat al experienţei profesionale şi generale
- obiectivitate şi exigenţă, responsabilitate şi integritate morală, loialitate
pentru instituţie şi pentru colectivele din care fac parte - ca trăsături
caracteriale dezvoltate în contextele socio-educaţionale din perioada
şcolarităţii şi la locul de muncă
- prestanţă, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de
politeţe), cultură generală - prin formare şi autoformare
- capacitatea de a motiva echipe şi grupuri de lucru - bazată pe intuiţie,
dar şi pe buna experienţă în observarea şi cunoaşterea naturii umane.

Competenţe şi aptitudini - leadership, aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de
organizatorice prevedere, conducere, coordonare şi control), operativitate - prin formarea
profesională continuă şi prin experienţa de lucru cu oamenii;
- bun negociator, abilităţi în negocierea şi aplanarea conflictelor - prin
calităţile ce ţin de personalitate, prin formarea continuă şi prin activitatea
desfăşurată;
- abilităţi de comunicare socială şi managerială, comunicare eficientă cu
superiorii, colegii şi subordonaţii, abilităţi psihopedagogice - prin trăsături
temperamentale, prin educaţie şi formare, prin experienţa de instruire şi
comandă;
- capacitate de lucru în echipă - prin cunoştinţe şi practică în acest sens, în
cadrul colectivelor din care am făcut parte.
Competenţe şi aptitudini tehnice

Capacitatea de a utiliza mijloace tehnice din dotarea structurilor de ordine
şi siguranţă publică- prin formarea profesională continuă şi ca urmare a
experienţei profesionale acumulate.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Operare PC, în programele Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint la
nivel de foarte bine.

Alte competenţe şi aptitudini

Literatura de specialitate, geografia, istoria, activităţi sportive- prin
educaţia în familie, şcoală şi autoeducaţie.

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Categoria B (1997)
Autor şi coautor de cursuri, note de curs, monografii, articole şi studii de
specialitate.
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