EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
01/01/2017 – ÎN CURS

Trezorier General (Vicepresedinte)
Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual
din Ministerul Afacerilor Interne
Organizarea si conducerea activitatii economico-ﬁnanciar-contabila la
nivelul Biroului Executiv Central

CLAUDIU-FLORIN
STAICU
Data nașterii:
Gen: Masculin

Salarizarea personalului angajat precum si a membrilor din organele
de conducere ale sindicatului
Monitorizarea activitatilor de incasare a veniturilor din cotizatii precum
si alte surse
Intocmirea si depunerea situatiilor ﬁnanciare anuale
Intocmirea proiectului de buget si urmarirea executarii acestuia atat la
nivel central cat si la nivel
teritorial

CONTACT


Reprezentarea organizatiei la nivel national si international
Participarea in comitetul de conducere al Confederatiei Europene a
Politistilor European Police Union
Administratie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii / www.s
nppc.ro / Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Bucuresti, România

01/12/2011 – 31/12/2016




Vicepresedinte
Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual
din Ministerul Administratiei si In
Organizarea si conducerea activitatii economico-ﬁnanciar-contabila la
nivelul Biroului Executiv Central
Salarizarea personalului angajat precum si a membrilor din organele
de conducere ale sindicatului
Monitorizarea activitatilor de incasare a veniturilor din cotizatii precum
si alte surse
Intocmirea si depunerea situatiilor ﬁnanciare anuale
Intocmirea proiectului de buget si urmarirea executarii acestuia atat la
nivel central cat si la nivel teritorial
Administratie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii / http://
www.snppc.ro / Splaiul Independentei, nr. 202A, sector 6, Bucuresti,
România

01/01/2008 – 30/11/2011

Trezorier General
Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual
din Ministerul Administratiei si In
Organizarea si conducerea activitatii economico-ﬁnanciar-contabila
Salarizarea personalului
Monitorizarea activitatilor de incasare a veniturilor
Intocmirea situatiilor ﬁnanciare anuale
Intocmirea proiectului de buget si urmarirea executarii acestuia atat la
nivel central cat si la nivel teritorial
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Administratie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii / http://
www.snppc.ro / Splaiul Independentei, nr. 202A, sector 6, 060022,
Bucuresti, România

01/04/2004 – 31/12/2007

Membru in Comisia de Buget-Finante
Ministerul de Interne - Corpul National al Politistilor
Organizarea si conducerea activitatii financiar-contabile la nivelul
organizatiei centrale si organizatiilor teritoriale
Monitorizarea activitatilor de colectare a cotizatiilor membrilor
Verificarea si indrumarea operatiunilor cu numerar si bancare
Intocmirea proiectelor de buget atat la nivel national cat si teritorial
Administratie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii / Mihai
Voda, nr.6, sector 5, 050043, Bucuresti, România

01/07/2002 – 31/03/2004

Ofiter specialist cu activitatea financiara
Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera
Activitati de metodologie si legislatie
Gestionarea bugetului ordonatorului secundar precum si repartizarea
acestuia pe ordonatorii tertiari din subordine
Indrumarea structurilor financiare a ordonatorilor tertiari pe linia
bugetului de venituri si cheltuieli dar si a legislatiei incidente salarizarii
Administratie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii / Str.
Razoare, nr.2-4, sector 5, 50506, Bucuresti, România

01/01/2001 – 30/06/2002

Contabil sef
Ministerul de Interne - Inspectoratul Judetean al Politiei de
Frontiera Constanta
Organizarea si conducerea evidentei contabile
Salarizarea personalului politist si personalului contractual
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale
Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului inspectoratului
Incheierea contractelor de achizitie de bunuri materiale, servicii si
lucrari ale inspectoratului
Administratie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii /
Soseaua Mangaliei, Constanta, România

01/05/2000 – 31/12/2000

Contabil sef
Batalionul de Graniceri Constanta
Organizarea si conducerea evidentei contabile
Salarizarea personalului
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale
Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului unitatii
Incheierea contractelor de achizitie de bunuri materiale, servicii si
lucrari ale unitatii
Administratie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii /
Soseaua Mangaliei, Constanta, România
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01/08/1998 – 30/04/2000

Ofiter cu activitatea financiar-contabila
Directia de Graniceri Oradea
Organizarea si conducerea evidentei contabile
Salarizarea personalului
Respectarea metodologiei de decontare a cheltuielilor de delegare a
personalului
Verificarea facturilor de achizitie de bunuri materiale, servicii si lucrari
Intretinerea aplicatiilor informatice de evidenta contabila si salarizare
Administratie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii / Calea
Aradului, nr.4, 410223, Oradea, România

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
18/03/2019 – 19/07/2019 – Bucuresti, România

Certificat de atestare a competentelor profesionale
Managementul Strategic al Afacerilor Interne
Colegiul National de Afaceri Interne
Administratie europeana moderna
Geopolitica
Management strategic
Securitate economico-financiara
Politici si strategii privind managementul integrat al frontierelor
externe ale UE
Managementul securitatii organizationale
Nivelul 6 CEC

03/04/2017 – 21/04/2017 – Șos. Olteniței, nr. 158-160, Sector 4,
București, Bucuresti, România

Certificat de absolvire
Institutul de studii pentru ordine publica
Comunicare in Limba Engleza - Perfectionare
http://isop.mai.gov.ro/

25/11/2014 – Bucuresti, România

Certificat de atestare a cunostintelor in domeniul
Sistemului European de Conturi
Ministerul Finatelor Publice
Nivelul 6 CEC

01/10/2007 – 06/07/2011 – Str. Ion Ghica, nr.13, sector 3,
Bucuresti, România

Diploma de Licenta / Adeverinta - Licentiat in drept
Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Drept si
Administratie Publica Bucuresti
Drept civil
Drept procesual civil
Drept penal
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Drept procesual penal
Drept comercial
Drept financiar
Dreptul mediului
Drept diplomatic si consular
Dreptul familiei
Drept constitutional
Domeniul (domeniile) de studiu
◦ Drept
ISCED 5

30/03/2011 – 05/04/2011 – Bucuresti, România

Certificat de Absolvire - Manager de Proiect
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Ministerul
Educatiei, Cercetarii si Tineretulu
Stabilirea scopului proiectului
Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
Planificarea activitatilor
Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru
proiect
Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
Managementul riscurilor
Managementul echipei de proiect
Managementul comunicarii in cadrul proiectului
Managementul calitatii proiectului
Nivelul 5 CEC

15/09/2007 – 31/03/2009 – str. Ion Ghica, nr. 13, sector,
Bucuresti, România

Master in Mangement Financiar-Contabil al
Administratiei Publice
Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Management
Financiar Contabil Bucuresti
Bazele administratiei publice
Dreptul administratiei publice
Controlul preventiv si auditul public intern
Politica fiscal-bugetara - instrument al managementului
macroeconomicGerstionarea bazelor de date in administratia
publicaBugetul si finantele institutiilor publice
Domeniul (domeniile) de studiu
◦ Contabilitate
ISCED 6

22/01/2007 – 10/08/2007 – Soseaua Oltenitei, nr.158-160, sector
4, Bucuresti, România

Certificat de Absolvire Curs Postuniversitar
Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Centrul de
Studii Postuniversitare
Management general
Management organizational
Comunicare manageriala
Specializare "Management"
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Domeniul (domeniile) de studiu
◦ Management
ISCED 6

01/10/2003 – 12/02/2004 – Strada Panduri, nr.68-72, sector 5,
Bucuresti, România

Certificat de Absolvire - Colegiul de Razboi
Universitatea Nationala de Aparare
Securitate nationala si euroatlantica
Strategie militara
Conducere militara
Drept militar
Comunicare si relatii publice
Arta operativa
Logistica actiunilor militare
Finantarea actiunilor militare
Finante publice si fiscalitate
Contabilitate financiara, expertiza si audit
Studii de stat major in teren
Razboi electronic
Gestiunea financiara
Control financiar si raspundere materiala
Informatica militara
Domeniul (domeniile) de studiu
◦ Studii economice
ISCED 6

01/09/1998 – 28/05/1999 – Strada Crinului, nr. 2, Chitila,
România

Certificat de absovire
Scoala de Aplicatie pentru Logistica
Curs de baza in specialitatea serviciului financiar si de pregatire pentru
prima functie de ofiter
Domeniul (domeniile) de studiu
◦ Studii financiare
ISCED 6

01/10/1994 – 31/07/1998 – Strada Revolutiei, nr.3-5, Sibiu,
România

Diploma de licenta - Licentiat in stiinta militara cu
specializarea managementul organizatiei, profilul
finante-contabilitate
Academia Trupelor de Uscat "Nicolae Balcescu" - Sibiu
Tactica Generala
Instructia tragerii cu armamentul portativ
Istoria artei militare
Politologie si doctrine militare
Politica si relatiile externe ale Romaniei
Sociologie
Pedagogie

5/7

Filosofie
Geografie militara
Protectia psihilogica in actiunile militare
Managementul organizatiilor militare
Autovehicule militare, circulatie rutiera si conducere auto
Bazele Contabilitatii
Contabilitatea institutiilor bugetare
Management economic
Salarizarea si dreptul munciiFinante publiceDrept financiar si
comercial
Domeniul (domeniile) de studiu
◦ Studii militare economice
ISCED 5

15/09/1990 – 15/07/1994 – Strada Calarasi, nr. 496, Fetesti,
România

Diploma de Bacalaureat, Atestat in domeniul
informatic - Programator(analist) ajutor-operator
tehnica de calcul
Liceul Teoretic Fetesti
Cultura generala
Informatica
Domeniul (domeniile) de studiu
◦ Informatică
ISCED 3

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): română
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):
engleză
Compre‐
hensiune
orală
C1

Citit
C2

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B2

Scris
C1

Citit
B1

Exprimare
scrisă
A2

Conversație
B1

Scris
B1

franceză
Compre‐
hensiune
orală
B1
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COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE
Vicepresedinte al European Police Union, Confederatia
Europeana a Politistilor
Vicepresedinte al Confederatiei Nationale Sindicale
"Cartel Alfa"

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
Spirit organizatoric (am indeplinit diverse functii de conducere care au
implicat o foarte buna organizare a resurselor umane, financiare si
materiale);
Leadership - in prezent indeplinesc functia de Vicepresdinte
imputernicit cu activitatea economico-financiara a Sindicatului
National al Politistilor si Personalului Contractual, conducand la nivel
national aceasta activitate precum si monitorizand activitatea
responsabililor din teritoriu (peste 80 de persoane)

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
- capacitate de comunicare obtinuta ca urmare a participarii la multiple
intalniri si forme de perfectionare pe diverse niveluri de organizare
(certificat de participare la curs de instruire in domeniul egalitatii de
sanse pentru femei si barbati pe piata muncii)
- capacitate de adaptare la medii multiculturale obtinuta prin
experienta dobandita atat la intalnirile de nivel national cat si
european
- spirit de echipa
- maleabilitate

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
O buna cunoastere a procedurilor de lucru din domeniile bancar,
asigurarilor, serviciilor financiare, telefonice si medicale (am participat
si condus o serie de negocieri cu diversi parteneri din domeniile
mentionate)
Capacitatea de a sintetiza si de a concluziona principalele subiecte
comune in ceea ce priveste relatiile dintre structurile de politie ale
statelor membre UE
Negocierea drepturilor si obligatiilor politistilor atat la nivel national
cat si la nivel european

ALTE COMPETENŢE
Alte competenţe
Hobby-uri: ambarcatiuni, pescuit, tehnica IT
Sporturi: fotbal, tenis de camp, tenis de masa, formula 1

7/7

