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  Curriculum vitae  

  

 
 
 
 

Informaţii personale 
 

Nume și prenume  PETRE TOBĂ 

Adresa   Bucureşti, Sector 2 

Cetăţenia  română 

Data naşterii  18.06.1964 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada  17 noiembrie 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Ministrul afacerilor interne 

 

Perioada  Mai  2012 – 17 noiembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector General al Poliţiei Române 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager al activităţilor specifice Poliţiei Române 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Inspectoratul General al Poliţiei Române, Bucureşti Strada Mihai Vodă nr. 6, 
Sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Ordine şi Siguranţă Publică . Prestare serviciu public în calitate de 
poliţist 

 

Perioada  Martie 2012 – Mai 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Secretar  de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager al activităţilor pe linie de ordine şi siguranţă publică din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Ministerul Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Prestare serviciu public în calitate de poliţist 

 

Perioada  Martie 2011 – Martie 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager al activităţilor specifice din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Ministerul Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Prestare serviciu public în calitate de înalt funcţionar public 

 

Perioada  2009 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector General al Poliţiei Române 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager al activităţilor specifice Poliţiei Române 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Inspectoratul General al Poliţiei Române, Bucureşti Strada Mihai Vodă nr. 6, 
Sector 5 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Ordine şi Siguranţă Publică . Prestare serviciu public în calitate de 
poliţist 

 

Perioada  2007 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Adjunct al Inspectorului General al Poliţiei Române 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager al activităţilor specifice structurilor de ordine şi siguranţă publică din 
Poliţia Română 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Inspectoratul General al Poliţiei Române, Bucureşti Strada Mihai Vodă nr. 6, 
Sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Ordine şi Siguranţă Publică. Prestare serviciu public în calitate de 
poliţist 

 

Perioada  2005 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Director General  Adjunct al  Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager al activităţilor specifice structurilor de ordine şi siguranţă publică din 
cadrul D.G.P.M.B. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, Calea Victoriei Nr. 17, 
Sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Ordine şi Siguranţă Publică . Prestare serviciu public în calitate de 
poliţist 

 

Perioada  2004 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat  Prim–adjunct Director General al  Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager al activităţilor specifice structurilor de ordine şi siguranţă publică din 
cadrul D.G.P.M.B. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, Calea Victoriei Nr. 17, 
Sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Ordine şi Siguranţă Publică. Poliţie judiciară. Prestare serviciu 
public în calitate de poliţist 

Perioada  2003 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat  Adjunct al directorului general şi şef al Direcţiei Poliţiei de Siguranţă Publică din 
cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager al activităţilor specifice structurilor de ordine şi siguranţă publică din 
cadrul D.G.P.M.B. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, Calea Victoriei Nr. 17, 
Sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Ordine şi Siguranţă Publică . Prestare serviciu public în calitate de 
poliţist 

 

Perioada  2002 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat  Şef direcţie 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Manager al activităţilor specifice Direcţiei Străini şi Probleme de Migrări 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei,  Strada Nicolae Iorga nr. 
29, Sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Ordine şi Siguranţă Publică. Prestare serviciu public în calitate de 
poliţist 

 

Perioada  2000 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat  Şef al Secţiei nr. 10 Poliţie 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi specifice poliţiei judiciare şi de ordine publică. Manager al activităţilor 
specifice Secţiei nr. 10 Poliţie 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Secţia 10 Poliţie 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Ordine şi Siguranţă Publică. Poliţie judiciară. Prestare serviciu 
public în calitate de poliţist 

Perioada  1994 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat  Şef birou 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi în domeniul organizare, planificare, prevenire şi combatere a 
fenomenului infracţional  pe linie de ordine publică 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Secţia 8 Poliţie 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management. Ordine şi Siguranţă Publică. Prestare serviciu public în calitate de 
poliţist 

 

Perioada  1990 - 1994 

Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer operativ de poliţie 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi specifice poliţiei judiciare 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prestare serviciu public în calitate de poliţist. Poliţie judiciară 

 
Educaţie şi formare 

               
 

Perioada  2011 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire/ Programul de formare specializată pentru ocuparea unei 
funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2011, 
seria I de admitere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Formare specializată 

 

Perioada  2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în ştiinţe militare şi informaţii/Diplomă / Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Doctorat 

 

Perioada  2010 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire / Securitate şi buna guvernare/Colegiul Naţional de 
Apărare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
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Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs postuniversitar 

 

Perioada  2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută  Stat major/Securitate şi Apărare Naţională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Master 

 

Perioada  1998-1999 

Calificarea / diploma obţinută  Mecanisme valutare şi fiscale internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs postuniversitar 

 

Perioada  2000 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire/Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ 

 

 Curs formare continuă 

Perioada  1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută  Jurist/Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Facultatea de drept 

Licenţă - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ 

 

 Facultate 

Perioada  1991 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 

 Curs  pregătire iniţială - poliţie 

Perioada  1985-1989 

Calificarea / diploma obţinută  Facultatea de maşini şi utilaje pentru construcţii, profil mecanic 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Institutul de Construcţii Bucureşti 

Facultatea de Maşini şi Utilaje pentru Construcţii 

 
 

 Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă  română 

 

 Limbi străine cunoscute 

 

Nivel european (*)    Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare 
scrisă   

 

Limba engleză   B1 Utilizator 
independent 

 B1 Utilizator 
independent 

 B1 Utilizator 
independent 

 B1 Utilizator 
independent 

 B1 Utilizator 
independent 

 
Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă demonstrat prin proiectele realizate şi rezultatele obţinute 

Capacitate de adaptare la diferite situaţii şi medii culturale, obţinută prin 
experienţa în muncă şi participare la numeroase activităţii atât în ţară cât şi în 
străinătate 

O bună capacitate de comunicare şi relaţionare obţinută ca urmare a experienţei 
de 21 ani în funcţii de conducere  

Capacități organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi 
control.  

O bună experienţă a managementului de proiect şi de echipă. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - THBE – ,,Îmbunătățirea 
cooperării polițienești dintre România și Elveția în domeniul combaterii traficului 
de persoane” – 851.341 chf. 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - SCAP – ISEC - ,,Întărirea 
capacităţii de acţiune în cazurile de ameninţare cu plasare a dispozitivelor 
explozive improvizate”- 381. 830 euro. 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - KAS – ,,Abordare 
comprehensivă și integrată în domeniul prevenirii și luptei împotriva 
criminalității organizate în regiunea Dunării” – 40.000 euro. 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului -  „Programul de instruire 
pentru creşterea capacităţii instituţionale şi de management”(2.863.300 lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului -  „Respectarea 
reglementărilor UE în ceea ce priveşte schimbul automat de date dactiloscopice şi 
sistemul de management al calităţii în combaterea terorismului şi a criminalităţii 
transfrontaliere în Europa”(1.500.000 CHF). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului -  „Sistem Electronic 
Integrat de Management al Documentelor” (16.919.250 lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - „Întărirea capacității 
operaționale a unităților de politie ce folosesc câini de urmă în lupta împotriva 
contrabandei şi contrafacerii produselor din tutun” (389.320 Euro). 
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Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - „Întărirea capacității 
operaționale a unităților de poliție ce folosesc metode speciale de investigație în 
lupta împotriva fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene” 
(1859.380 Euro). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - „Îmbunătățirea 
capacității operaționale de schimb/analiză a informațiilor conform  
2006/960/JHA și 2008/615/JHA” (156.456 Euro). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - „Curs tehnico-tactic 
pentru întărirea protecţiei euro împotriva contrafacerii în Romania, Europa de 
Sud-Est şi ţara candidată Turcia” (63.679 Euro). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - „Reţea de schimb 
securizat de informaţii  pentru autorităţile de aplicare a legii din România 
interconectat cu reţeaua securizată EUROPOL”(1.792.270 lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - „Achiziţionarea 
serviciilor de extindere/dezvoltare a versiunii actuale a aplicaţiei SIRENE în 
vederea implementării recomandărilor comisiei de evaluare Schengen” (1.238.318 
lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - „Întărirea capacităţii 
operaţionale a Poliției Române în lupta împotriva criminalității economice 
transfrontaliere” (2.200.000 lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „Intervenţie specială în 
situaţii limită” (1.360.251 lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „Sistemul informatic al 
cazierului judiciar român” (16.372.910 lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „Crearea unui Centru 
de excelență în pregătirea profesională, pe linia managementului stresului 
profesional și a competențelor în tactica tragerii, pentru agenții de poliție (BIA)” 
(1.847.490 lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „Promovarea 
conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, cu accent pe comunităţile 
de romi sau alte comunităţi dezavantajate din punct de vedere socioeconomic” 
(8.343.526 lei). 

 

Coordonator proiect – „Crearea unui centru de excelenţă român pentru cyber-
crime (CYBEREX-RO)”(2.637.430 lei). 

 

Coordonator de proiect – „Întărirea capacității de acțiune în cazurile de 
amenințare cu plasarea dispozitivelor explozive improvizate” (1.677.091 lei). 

 

Coordonator proiect – „Consolidarea securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană 
prin implementarea instrumentelor Prüm şi aplicarea standardelor de calitate 
internaţionale în activitatea criminalistică” (2.915.418 lei). 

 

Coordonator proiect – „Protecţia martorilor - factor esenţial în combaterea marii 
criminalităţi” (886.068 lei). 

 

Coordonator proiect – „Întărirea capacităţii autorităţilor de aplicare a legii de a 
combate fraudele intra-comunitare - Intrafraud” (659.208 lei). 
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Coordonator proiect – „Copilărie fără delincvenţă” (1.024.192 lei). 

 

Coordonator proiect – „Curs de baza pentru utilizarea aplicației bitmap” (437.813 
lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - „Sistemului Naţional de 
Raportare a Incidentelor” (11.481.120 lei) 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului - „Sistemul Informatic 
Integrat pentru Suportul Decizional şi Organizaţional privind Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative a IGPR” (13.959.000 lei). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „Grand OLAF 
HERCULE II – Întărirea capacităţii tehnice pentru a susţine unităţile specializate , 
în lupta lor împotriva activităţilor economice ilegale, desfăşurate de grupurile 
infracţionale” (813.870 euro) 

 

 Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „Grant CALLERT 
(Child Call Alert) – crearea unui mecanism interinstituţional de acţiune a cazurilor 
de răpire şi de dispariţie gravă a copiilor” (266.084 euro). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „Grant SEE – 
Dezvoltarea capacităţii de prevenire şi investigare a cazurilor de pornografie 
infantilă prin internet în România (578.295 euro). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „MATRA 2007 – 
Îmbunătăţirea funcţională şi modernizarea structurală a Poliţiei Transporturi 
Navale din Portul Constanţa (400.000 euro). 

 

Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „MATRA 2006 – 
Prevenirea delicvenţei juvenile în zona unităţilor de învăţământ (400.000 euro). 

 

 Reprezentant legal și coordonator general al proiectului – „Facilitatea de tranziţie 
– Îmbunătăţirea managementului resurselor umane în Poliţia Română – 
TWINNING (700.000 euro). 

 

Coordonator de proiect  - „Capital City Project” implementat la nivelul 
Municipiului Bucureşti împreună cu Scotland Yard. 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 O bună utilizare a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 

Acces, Outlook, InfoPath) Internet, lucrul cu bazele de date. 
 

 Domenii de interes 
 

             Permis de conducere
   

 
Distincții și decorații 

 Istorie, Literatură 

 

Categoria B 

 
Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de „Cavaler”,   

 

Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” în gradul de „Ofiţer”, 

 

Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de „Ofiţer”, 

 

Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de „Cavaler”, 

 

Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de „Cavaler”, 
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Crucea pentru merit” Clasa II - acordată de Ministerul Afacerilor interne al 
Republicii Moldova, 

 

Semnul onorific „În Serviciul Patriei pentru Ofiţeri” pentru XV ani de activitate şi 
rezultate meritorii, 

 

Semnul onorific „În Serviciul Patriei pentru Ofiţeri” pentru XX ani de activitate şi 
rezultate meritorii, 

 

Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, 

 

Emblema de Onoare a Statului Major General al Ministerului Apărării Naţionale, 

 

Placheta de onoare a Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. 

 
 


