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Informaţii personale
Nume / Prenume GHEORGHE PAUL

Adresă Constanța, str. Horia Grigorescu nr. 11, cod 900367, România

Telefon 0752.172.872

E-mail ghepaul@gmail.com

Naţionalitate română

Data naşterii 15 aprilie 1976

Sex masculin

Experienţa 
profesională

Perioada 2018 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Șef Serviu Logistic

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Organizarea, coordonarea și controlul întregii activități de asigurare logistică (pe liniile: auto, 
carburanți - lubrifianți, armament-geniu-chimic, administrare patrimoniu imobiliar, supraveghere 
tehnică, protecția mediului și achiziții) la nivelul unității.

Numele şi adresa 
angajatorului

Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis Constanța, Bd. I. C. Brătianu nr. 246

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Asigurare logistică în domeniul militar

Perioada 2013 - 2018

Funcţia sau postul ocupat Șef Serviu Logistic

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Organizarea, coordonarea și controlul întregii activități de asigurare logistică (pe liniile: auto, 
carburanți - lubrifianți, armament-geniu-chimic, administrare patrimoniu imobiliar, supraveghere 
tehnică, protecția mediului și achiziții) la nivelul inspectoratului.

Numele şi adresa 
angajatorului

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență “Dobrogea" al Județului Constanța, str. 
Mircea cel Bătrân nr. 110

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Asigurare logistică în domeniul militar și al situațiilor de urgență

Perioada 2011 - 2013

Funcţia sau postul ocupat Ofițer Specialist I Tehnic

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Organizarea și conducerea activității de asigurare materială în domeniul auto - carburanți - 
lubrifianți și armament - geniu - chimic, urmărirea utilizării judicioase a patrimoniului și evidența 
bunurilor materiale de resort.

Numele şi adresa 
angajatorului

Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 108

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Asigurare logistică în domeniul militar și al ordinii publice

&  
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Perioada 2008 - 2011

Funcţia sau postul ocupat Ofițer Specialist II Comunicații

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Implementarea sistemului de comunicații TETRA, programarea și menținerea în stare de 
funcțiune a tehnicii de comunicații (radiotelefoane, repetori, console comandă etc) în sistem 
simplex, semiduplex și duplex, analogic și digital.

Numele şi adresa 
angajatorului

Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 108

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Asigurare IT&C în domeniul militar și al ordinii publice

Perioada 2005 - 2008

Funcţia sau postul ocupat Ofițer Principal I Informatică

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Cablare și configurare rețea, programare stații de lucru, switch-uri, routere, servere, VLAN-uri, 
e-mail, securitate și tot ceea ce implică realizarea, configurarea și mentenanța unei rețele de 
peste 100 stații de lucru, servere, switch-uri layer 2, layer 3, imprimate locale și de rețea și 
interconectarea cu sistemul național RCVD al MAI.

Numele şi adresa 
angajatorului

Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 108

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Asigurare IT&C în domeniul militar și al ordinii publice

Perioada 2003 -2005

Funcţia sau postul ocupat Ofițer Specialist II Echipament - Tehnică Generală

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Organizarea și conducerea activității de asigurare materială în domeniul E.T.G., urmărirea 
utilizării judicioase a patrimoniului și evidența bunurilor materiale de resort pentru militarii în 
termen și pentru cadrele unității.

Numele şi adresa 
angajatorului

Comandamentul de Jandarmi Județean Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 246 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Asigurare logistică în domeniul militar și al ordinii publice

Perioada 2000 - 2003

Funcţia sau postul ocupat Comandant Subunitate

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Conducerea nemijlocită a efectivelor de jandarmi (militari in termen) în activități de intrucție 
teoretică și practică și gospodărire, precum și conducerea acestora pe timpul executării 
misiunilor specifice de ordine publică și pază obiective (cazarmă și Rafinăria Rompetrol).

Numele şi adresa 
angajatorului

Comandamentul de Jandarmi Județean Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 246 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Comandă subunități de instrucție și pază obiective

Perioada 1997 - 2000

Funcţia sau postul ocupat Subofițer Magaziner Principal I Cazarmare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Achiziția, gestionarea și urmărirea utilizării/punerii în operă a bunurilor materiale de resort 
cazarmare (materiale de construcții, materiale de întreținere și igienă, mobilier, scule etc.)

Numele şi adresa 
angajatorului

Comandamentul de Jandarmi Teritorial Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 108

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Gestionare bunuri materiale



Educaţie şi formare

Perioada 2015 - prezent

Calificarea / diploma 
obţinută

Student doctorand

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Managementul asigurării și gestionării resurselor materiale

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare

Școala doctorală Management din cadrul Academiei de Studii Economice București

Perioada 2011 - 2015

Calificarea / diploma 
obţinută

Licențiat in Științe juridice

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Drept civil 
Drept penal 
Drept comercial

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Andrei Șaguna Constanța

Perioada 2007 - 2008

Calificarea / diploma 
obţinută

Master “Drept Public și Științe Administrative"

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Proiectare bugetara 
Managementul proiectelor 
Contencios administrativ

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Andrei Șaguna Constanța

Perioada 2007 - 2008

Calificarea / diploma 
obţinută

Master “Comunicare Mediată, Opinie Publică și Management Informațional”

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Managementul informației 
Antropologia comunicării 
Aspecte psihosociale ale comunicării

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare

Facultatea de Științele Comunicării și Științele Politice din cadrul Universității Andrei Șaguna 
Constanța

Perioada 2006

Calificarea / diploma 
obţinută

Analist Programator

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Competențe programare IT

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare

Asociația pentru Cultură Invățământ și Turism Năvodari



Perioada 2001

Calificarea / diploma 
obţinută

Certificat de absolvire curs postuniversitar 
"Managementul traficului rutier și dinamica accidentelor de circulație”

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Competențe tehnice în domeniul auto

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare

Universitatea din Pitești - Departamentul de Formare Continuă

Perioada 1996 - 1997

Calificarea / diploma 
obţinută

Subofițer Intendență

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Contabilitate 
Merceologie 
Marketing

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare

Centrul de Formare și Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Ministerului de Interne Nicolae 
Golescu - Slatina

Perioada 1995 - 1999

Calificarea / diploma 
obţinută

Economist - licențiat în Științe Economice, specializarea Management Financiar Contabil - 
Academia de Studii Economice București

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Management 
Contabilitate 
Informatică de gestiune

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret București

Perioada 1991 - 1995

Calificarea / diploma 
obţinută

Bacalaureat - liceu profil economic (lucrător în administrație și servicii)

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Contabilitate 
Merceologie 
Stenodactilografie și corespondență

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare

Grup Școlar Economic Administrativ și de Servicii Tulcea

Aptitudini şi 
competenţe 

personale

Limba maternă română



Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B2 Utilizator  
independent

B2 Utilizator  
independent

B1 Utilizator  
independent

B1 Utilizator  
independent

B1 Utilizator  
independent

Limba franceză A2 Utilizator 
elementar

A2 Utilizator 
elementar

A1 Utilizator 
elementar

A1 Utilizator 
elementar

A1 Utilizator 
elementar

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale

Abilități manageriale 
Spirit de echipă 
Capacitate de comunicare

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Coordonarea personalului din subordine (ofițeri specialiști, maiștri militari, subofițeri tehnici, 
subofițeri administrativi, conducători auto, personal contractual, militari in termen). 
Coordonarea echipelor de mentenanță și depanare/reparații pentru tehnica de resort IT&C, 
armament, construcții, autospeciale și tehnică de intervenție. 
Proiectarea și implementarea la nivel de unitate a Sistemului de Comunicații Voce Date și a 
sistemului de comunicații digitale TETRA. 
Conducerea evidenței tehnic operative de unitate și de mânuire pentru bunurile materiale de 
diferite sorto-tipo-dimensiuni, pe locuri de folosință și surse de finanțare. 
Comanda unor efective de 30-120 persoane si conducerea lor nemijlocită in executarea 
misiunilor de pază obiective și ordine publică.

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului

Programare, utilizare, depanare și configurare tehnică de calcul și elemente active și pasive de 
rețea. 

Alte competenţe şi 
aptitudini

Programare radiotelefoane analogice și digitale și centrale telefonice. 
Abilități de conducere auto în condiții dificile de teren tip off-road și moto enduro.

Permis(e) de conducere Categoriile A și B


