Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Sexul
Naţionalitate
Data naşterii

RAŞCOVICI VIOREL
Bl.1,etj. 1,ap.4,Cergău Mare, România
0258/719174 sau 0764196554
viorel.rascovici@gmail.com
bărbătesc
Română
10.03.1969

LOCUL DE MUNCA VIZAT
DOMENIUL OCUPATIONAL

Post politic, Subprefect al jud.Alba,

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
Perioada

2019-2021
-Presedinte USR, Filiala Cergău, jud.Alba. Coordonator
zona Blaj, jud. Alba pe timpul alegerilor .
- Consilier local USR.
01.12.1991 – 09.12. 2016
- INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ALBA
- Ordine publică, Secţia nr.5 Poliţie Rurală Blaj,jud.Alba.
- Organ de cercetare penală a poliţiei judiciare, în perioada
11.04.2005 - 09.12.2016, cu avizul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
- Poliţist cu funcţie de conducere.
- Principalele activităţi şi responsabilităţi
Analiza si diagnoza activităţii poliţieneşti;
Realizarea documentalor de planificare a activitaţii
manageriale;
Organizarea în vederea atingerii standardelor si a finalitaţilor;
Conducere, îndrumare, instructaj şi control, privind activitatea
agentilor de poliţie, din subordine.
Instruirea elevilor practicanţi din şcolile de poliţie natională.
Stimularea si motivarea materiala si morala a agenţilor de poliţie;
Optimizarea si dezvoltarea competenţelor;
Dezvoltarea spiritului de echipa;
Negocierea si rezolvarea conflictelor;
Comunicare si informare eficienta;
Extinderea si eficientizarea parteneriatelor.
Am raspuns de evolutia fenomenului infracţional şi
contravenţional pe liniile de munca date în responsabilitate

prin dispoziţia inspectorului şef de la I.P.J Alba.
Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţa civica pe raza de
competenţă,respectiv Ssecţia 5 Politie Rurala Balj, jud.Alba la
care sunt afiliate 11 comune.
Controlul circulaţiei pe drumuriele publice din judeţul Alba,
asigurarea fluenţei traficului rutier,
Desfasurarea de activitaţi de cercetare penală în dosarele
penale aflate în lucru,cu autori cunoscuţi si autori
necunoscuţi.
Rezolvarea petiţiilor şi cererilor cetaţenilor cu privire la fapte
penale si contravenţionale, precum şi alte cererei pe raza a
celor 11 comune arondate municipiului Blaj,jud.Alba.
Activitati pe linia de evidenta populaţiei şi Centre Militare
Judeţene ,privind rezervistii.
Activitati
ce
se
intreprind
în
caz
de
dezastre,
cutremure,incendii, cercetarea accidentelor de circulaţie,
produse pe raza celor 11 comune arondate municipiului Blaj,
Acordarea de sprijin autoritaţilor locale, de pe raza de
competenţă, pe toate lineiile de munca.
Participari la masuri de ordine, la executari silite,
Alte activitaţi.
-01.02.1989 – 13.09.1990
-ŞCOALA DE 10 ANI MIRONEASA JUD IAŞI
-profesor suplinitor diriginte,
Principalele activităţi şi responsabilităţi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor în
conformitate cu documentele oficiale,
Evaluarea cunoştinţelor elevilor,
Proiectare,organizare şi evaluare didactică,
Concepere şi realizare de material didactic auxiliar,
Dezvoltarea şi gestionarea bazei materiale,
Comunicarea cu părinţii,
Organizarea activităţilor educative,
Pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăţi şi a celor
capabili de performanţă,
-2008
Curs pregatire şi formare pentru îndrumarea, supravegherea
,controlul respectarii privind circulaţia pe drumurile publice şi luarea
masurilor legale.
Inspectoratul de Politie Alba Serviciul Rutier.
-2007
Curs de pregatire Drepturile omului şi rezolvarea conflictelor
Poliţia şi minorităţile etnice.
Inspectoratul General al Poliţiei Române.

-2007
Curs de pregatire Drepturile omului şi rezolvarea conflictelor
Inspectoratul Poliţiei Judeţene Alba.
-2007
Curs de pregatire Purtarea în momente conflictuale pe baza
analizei tranzacţionale.
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba..
-2005-2006
Cursuri Postuniversitare de un an în Psihologie Judiciară
Facultatea de Psihologie, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca.
-2001-2005
Diploma
de
licenţă,
Facultatea
de
Drept,Legislaţie
Internaţională Comparată, Diplomaţie şi Consultanţa
Juridico-Economica, domeniul fundamental ştiinţe juridice.
Universitatea Internaţională deschisa Tecnoeconomia Europeana
Academia de Tehnoeconomie si Cooperare Romăno-Americană.
din Bucuresti.
-2005
Certificat de absolvire, cursul de capacitate în specializarea
ordine-publică mediu urban.
Scoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascar Câmpina.
-2003
Certificat de absolvire,cursul de capacitate în specializarea
poliţie judiciară.
Centrul de Formare Poliţie Slatina.
-1991
Diploma Şcoala Militară de Subofiţeri activi Campina cu
durata de 2 ani, specialitatea poliţie generală.
Scoala Militara VASILE LASCAR CĂMPINA.
-1987

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Diplomă de Bacalaureat
Liceul Tehnoton Iaşi

Franceză: - scriere – BINE
- vorbire – BINE
- citire -- BINE

Competenţe şi abilităţi
sociale

Sociabil, comunicativ, integrare rapidă în colectiv nou, eficient,
gândire pozitivă,
Comunicare şi relaţionare ascultare activă, selectarea căilor şi
mijloacelor adecvate, identificarea particularităţilor individuale şi de
grup ale interlocutorilor, mediere şi negocierea conflictelor,
adecvarea comportamentului în raport cu interlocutorii, capacitate
de cooperare şi responsabilitate în realizarea sarcinilor etc,
Mi-am format şi dezvoltat aceste competenţe în context
profesional,
Lucrul de grup- Am făcut parte din diverse grupuri de lucru. M-am
format în acest domeniu prin experienţa profesională,

Competenţe şi aptitudini
organizatorice/manageriale

Spirit de echipă, bun organizator, spirit de iniţiativă
Competenţe de conducere şi coordonare. Mi-am format şi
dezvoltat aceste competenţe în context profesional fiind
responsabil/membru mai multor comisii la nivel local sau
judeţean, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,
Conducerea echipelor- Am condus diverse grupuri de lucru, în
asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică pe raza de
competenţă, descoperirea şi neutralizarea persoanelor ce au
încalcat legea, rezolvand cu celeritate toate cererile cetaţenilor

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Gestionarea resurselor personale

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

-2001
-Curs de operator P.C.
-Operare P.C.-WORD, EXCEL
-Comunicare – Internet.

Competenţe şi aptitudini
Artistice

-Desen,dansuri populare, muzica şi literatura,

Alte competenţe şi aptitudini

Competenţe de evaluare .Am făcut parte din numeroase comisii,
grupuri de lucru etc. Am participat la diverse competitii sportive,
judo, carate organizate in cadrul Ministerului de Interne.

Permis de conducere
INFORMAŢII SUPLIMENTAR

Mi-am format şi dezvoltat aceste componente în context
profesional,prin studiu,exersare.

Permis de conducere categoria B
-2007
Brevet Semnul Onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de
activitate în poliţie şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu şi în pregatire profesională.
Decretul1017 MINISTRUL DE INTERNE

-2008
Diplomă de apreciere Subunitatea Rurala a Anului LOCUL- IINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
-2009
Poliţia în Slujba Comunitaţii Subunitatea Rurală a Anului
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
-2012
Atestat Semnul Onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 ani de
activitate în poliţie şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu şi în pregatire profesională.
ORDINUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE NR.265
-2016
Diploma pentru întreaga activitate desfaşurată în slujba Politiei
Române.
INSPECTORATUL DE POLITIE ALBA
-2017
Brevet Semnul Onorific în Serviciul Patriei, pentru 25 ani de
activitate în poliţie şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu şi în pregatire profesională.
ORDINUL146/2017 MINISTRUL DE INTERNE

ANEXE

