
  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CHELARU Iulian Cătălin 
Adresă(e) Str. Libertatii, nr.77D,Vila 1,oras  Bragadiru, jud. Ilfov 

Telefon(oane)  Mobil:0752545456  

Fax(uri)  -  

E-mail(uri) chelaruiuliancatalin@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 

  

Data naşterii 14.09.1985 

  

Sex masculin 

  

  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 12.01. 2009 /05.03. 2009 

 

 

Funcţia sau postul ocupat Agent interventii( 12.01 .2009-05.03. 2009) 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Dragon Star 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
 Asigurarea securitatii unor obiective prin interventii rapide 

 

 



       Experienta profesionala 

 

                                  Perioada 

      

       Funcţia sau postul ocupat 

 

 

                    Numele şi adresa 

angajatorului   

 

       Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

    

 

 

 

       Experienta profesionala 

 

                    Perioada 

     

       Funcţia sau postul ocupat 

 

       

       Numele şi adresa 

angajatorului 

 

 

       Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

      Experienta profesionala 

 

                                  Perioada 

        

       Funcţia sau postul ocupat 

 

                                   

    Numele şi adresa 

angajatorului 

 

      Experienta profesionala 

 

                                 Perioada 

    

    Funcţia sau postul ocupat 

 

 

 

       Numele şi adresa 

angajatorului 

 

 

 

 

 

Experienta profesionala 

 

 

 

 

20.10. 2009/10.07. 2012 

 

Functionar public-Inspector (20.10. 2009-10.07.2012) 

 

 

Primaria sect. 6- Bucuresti 

 

 

 Primaria sect. 6 Bucuresti : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului sector 6,Centrul pentru minori cu dizabilităţi 

"Sfântul Andrei", cabinetul de  kinetoterapie.    

 

Serviciul  Protocol si Mass-media 

 

 

 

08.08. 2014/02.08.2017 

 

Referent de specialitate in administratia publica(08.08. 2014-09.11.2016) 

Inspector de specialitate in administratia publica(10.11.2016-02.08.2017) 

 

Primaria sect. 4 - Bucuresti 

 

 

 

 Primaria sect. 4 Bucuresti: Directia Piete si Gestionare Activitati 

Comerciale, Biroul Corp Control 

 

  

 02.10.2017/19.10.2017 

 

Manager de securitate  

  

    Romanian Security Systems SRL 

 

 

11.03.2019/08.04.2019  

 

  Inspector de securitate 

          

 

  NEI Divizia de Securitate SRL 

 

 

 

 

 



Experienta profesionala 
 

                                  Perioada 

        

Funcţia sau postul ocupat 

                  

       Numele şi adresa 

angajatorului 

 

                                                                                                

                                  Perioada  

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Educatie si formare de baza 
 
 

 

 

Educatie si formare 

superioara 
 
 

 

 

 22.04.2019 – in prezent 

 

 Director Executiv 

 

 

 Fundatia KOGAYON 

 

 

 01.03.2020 – in prezent 

 

Expert 

 

 Cabinetul Deputatului Toba Francisc, Circumscriptia 8- Brasov 

 

 Scoala generala cu clasele 1-8 nr 1, Rosiori de   Vede, judetul  

Teleorman, (1992-2000) 

 Liceul Dimitrie  Gusti, Bucuresti , (2000-2004) 

 

 

 

  

Perioada 2004-2008 , Facultatea de Educaţie fizică şi Sport 

 

2005-2008,  Facultatea de Ştiinţe juridice şi Administraţie publică, 

                     specializarea administratie publica 

 

Calificarea / diploma obţinută Profesor -antrenor (handbal) cu diploma de licenţă şi certificat de antrenor 

  

 



Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 

 

Managementul educaţiei fizice şi sportului  

Teoria antrenamentului sportiv 

Istoria sportului 

Metodica cercetării ştiinţifice 

Anatomia funcţională 

Fiziologia generală şi a efortului fizic 

Biochimia efortului fizic 

Sociologie 

Psiho-pedagogia 

Prim ajutor medical 

Kinetoterapie şi masaj 

Gimnastica de bază 

 

 La Masterul Comunicare şi mass media in activitatea sportivă 

 

Teoria limbajului 

Introducere in mass-media 

Introducere in publicistica radio 

Fenomenul televiziune –limbajul imaginii, publicistica,producţie,programare  

Limbajul presei sportive scrise şi audio-vizuale 

Realizarea emisiunilor radio-tv 

Jurnalismul sportiv in televiziune 

Tehnici informatice moderne 

 

 La Facultatea de Ştiinţe juridice şi Administraţie publică 

Drept constitutional 

Drept civil si procesual civil 

Drept administrativ 

Dreptul mediului 

Dreptul muncii si securitatii sociale 

Relatii publice si comunicare 

Prognoza si planificarea serviciilor publice 

  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Licenţiat Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, Specializarea Educaţie 

Fizică, curs zi – 4 ani (2008), Universitatea SPIRU HARET 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Licentiat  Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administraţie Publică, 

specializarea Administratie Publica,  Universitatea SPIRU HARET(2008)  

 

Absolvent al Departamentului pentru pregatirea personalului didactic, 

Universitatea Spiru Haret, (2008), recunoscut de Ministerul Educatiei 

 

Absolvent al Masterului  Comunicare şi Mass Media in Activitatea 

Sportivă,  Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 

promotia 2012 
 

  



Aptitudini şi competenţe 

personale 

Managementul activităţilor sportive, aptitudini didactice ca absolvent al 

modulului psiho-pedagogic, certificat de antrenor  handbal, abilitati de lucru 

cu publicul datorita stagiilor efectuate in cadrul Facultatii de stiinte juridice si 

administratie publica la primarie/sectorul de asistenta sociala.  

Facilitate in socialzare datorită activităţii depuse in Serviciul protocol şi mass-

media.     

Rigurozitate in activitatea de control desfasurata in Directia Piete si 

Gestionare   Activitati Comerciale dar in egala masura si in obiectivele unde 

se asigura paza si securitatea 

  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Limba engleză -  nivel mediu 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am 

participat la competiţii sportive, la antrenamente şi la cantonamente, am făcut 

parte din echipa de handbal a facultăţii şi din echipa de rugby/juniori a 

Clubului Steaua 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Am calităţi de organizare a unei manifestări sportive, dând dovadă de 

disciplină şi rigurozitate .  

Am abilitati de organizare de activitati de protocol si mass-media. 

 Am abilitati de lucru in echipa si individual in activitatea de control a 

activitatilor comerciale. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Operare PC, Word, Microsoft Office, Power Point, Excell, designer site-uri, 

navigare internet 

Certficat de operator calculator electronic si retele,  la International 

Computer School (recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei), 

2008  

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Pasionat de grafică pe calculator 

  



Alte competenţe şi aptitudini  Curs EUROCOR de masaj - cu certificat de absolvire, 2007 

 Certificat de maseur - recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul 

Educatiei, 2011 

 Curs de masaj Schiatsu – cu certificat de absolvire,2005 

 Centura  galbena si apoi portocalie la Karate  - cu certificat de grad de 

la Federaţia Română de Arte Marţiale, 1995 respectiv  2000 

 Curs de fotomodele Prince d Armeny – cu diplomă de absolvire,2000 

 Curs operator de calculator electronic si retele - cu certificat de 

absolvire recunoscut de  Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, 

2008 

 Curs de detectivi particulari (modulul 1)- la Asociatia Nationala a 

Detectivilor din Romania(2009-2010) 

 Curs de manager de securitate la Asociatia Profesionala a Angajatilor 

din Paza, cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si 

Ministerul Educatiei, 2015 

 Curs de Agent de Securitate, cu atestat emis de IGPR, 2016 

 Modul I si II Agent Garda Corp, 2015-2016, APAP/Academia 

Nationala Bodyguard 

 Curs de Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal, cod COR 

242231, 2018 

 Program de perfectionare Managementul problematicii de securitate 

in contrainformatii, 2018, furnizor - Asociatia Centrul de Strategii 

Aplicate - 

 Curs Sef obiectiv la servicii de securitate – cod COR 121305 , 2019 

 Curs de Servant Pompier , 2019 

 Curs Cadru Tehnic PSI, 2019 

 

 

Hobby: jurnalism sportiv, calculator, handbal, călătorii, activitati de 

voluntariat. 

 

 
 

 

Membru in Asociatia Presei Sportive din Romania, din 2010 

Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, din 2013 . 

            

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Vechimea in munca, referinţele si diplomele/atestatele  pot fi furnizate la 

cerere 

 

 


