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INFORMAŢII PERSONALE 

  

 

 

 

Nume 

 

Emilian NICOLAE 

Adresă Cernavoda, str. Unirii nr. 17, jud. Constanţa, cod poştal 

905200,  România 

Telefon +40 241 702600 

e-mail                                    office@oil-terminal.com  

   

Naționalitate română 

Data nașterii 30.07.1962 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

Aprilie 2022 – prezent 

 

2014 – prezent                              

 

  

 

 

 
Membru în cadrul Consiliului de Administrație al Oil Terminal SA 
 
 
Cabinet de Avocat Nicolae Emilian – avocat titular 
coordonator 

2000 – 2013   

 

 

1994 – 2000  

IPJ CONSTANȚA 

Poliţia Cernavoda – ofiţer de poliţie  

 
Poliţia Cernavoda –  agent de poliţie 
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Numele și adresa angajatorului IPJ Constanța, Constanța, b-dul Mamaia, nr. 106 

 

Tipul activității/sectorul de activitate 

 

  Poliție 

Funcția/postul ocupat   Șef de poliție 

 

Principalele activităţi și responsabilități 

 

Managementul activității și comanda asupra tuturor 

efectivelor repartizate în subordine, gestionarea și 

răspunderea pentru executarea activităților specifice, 

potrivit prerogativelor legale și reperelor constituționale, 

legilor, regulamentelor, ordinelor și dispozițiilor eșaloanelor 

superioare şi instrucțiunilor de muncă,  pe linia drepturilor 

fundamentale, apărării vieții, integrității corporale şi 

libertății persoanei, a avutului public şi privat, a intereselor 

legitime ale cetățenilor, a ordinii şi liniștii publice pe 

teritoriul de competență. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

Septembrie 2022 

Septembrie-Octombrie 2022 

    

 

                Program de perfectionare -  MANAGER PROIECT 

               Program de specializare - FORMATOR 

2005 – 2007  

 

2006 

 

 

2001 

 

 

1999 – 1995 

Universitatea Stefan cel Mare, Academia de Poliție Chișinău, 

cursuri doctorat, specializarea Științe Penale  

Centrul de studii Postuniversitare, Academia de Poliție 

Alexandru Ioan Cuza – București, curs perfecționare pe  linie 

de cercetare penală 

Centrul de studii Postuniversitare din cadrul Academiei de 

Poliție Alexandru Ioan Cuza – București, Curs de 

perfecționare pe linie de poliție rutieră 

Universitatea Gheorghe Cristea București, Facultatea de 

Drept, specializarea Științe Penale, Studii de licență cu 

susținerea tezei finale în cadrul Academiei de Poliție 

Alexandru Ioan Cuza 
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Numele și tipul instituției/organizației 

profesionale prin care s-a realizat formarea 

profesională 

Universitatea Gheorghe Cristea București, Facultatea de 

Drept, specializarea Științe Penale, cu susținerea examenului 

de licență în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan 

Cuza – București. 

 

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale 

 

  

Științe penale 

Tipul calificării/diploma obținută                Drept / Diplomă de licență 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învățământ 

               Învățământ superior 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

       

             Desfășurarea și conducerea activităților de ancheta pe linie                                                                                                       

             judiciară. 

              Desfășurarea și implementarea cercetărilor la fata locului și a  

              investigațiilor. 

            Aptitudini organizatorice, management, implementare, 

           monitorizare rezultate, capacități de gestionare a situațiilor  

           de criză, aptitudini de lucru în echipa. 

           Aptitudini de îndrumare, instructare și coaching a colegilor  

           mai tineri în paradigma pozițiilor ocupate cu respectarea          

           metodei și a conduitei specifice fiecărui nivel profesional,  

           urmărind respectarea drepturilor fundamentale și cultul            

          respectării persoanei. 

 

Limba maternă                  română 

Limbi străine cunoscute 

abilitatea de a citi 

abilitatea de a scrie 

abilitatea de a vorbi 

                 engleză 

          mediu 

  mediu 

  mediu 

 

 

 
 
 



    
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 

 

GUVERNUL  ROMÂNIEI 

 

 

Aptitudini şi competențe organizatorice 

 

 
 
 

Aptitudini de coordonare a activităților de orice natură în 
urmărirea rezultate stabilite, rezistență la stres, lucru in 
echipă. 
 

Aptitudini în gestionarea, aplicarea şi respectarea regulilor. 

 

 

Aptitudini şi competențe tehnice 

 

 

 

Competențe profesionale operare Microsoft.  

Permis de conducere Categoriile : A B C D +E 

 

 

Alte aptitudini şi competențe 

 

 

 

loialitate; 

disciplină; 

responsabilitate; 

discreție. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

Orice referințe asupra celor menționate supra pot fi 

obținute de la conducătorii instituțiilor referite în 

precedent. 

  

 

 

Data:  05.01.2023 

Semnătura: 

 


