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Attila Hajdu 

Data nașterii: 27/03/1980 Cetățenie: română Gen: Masculin  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
 

2003 – 2005 – Stațiunea Straja și Parâng, România 

SUBOFIȚER OPERATIV PRINCIPAL POST MONTAN – IJJ HUNEDOARA 
 

 

1. Menținerea ordinii publice pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și 
contravențional în zona de responsabilitate (stațiuni montane și pe trasee din zona acestora); 

2. Menținerea ordinii publice în zonele de agrement (pârtii de schi, bob, sanie, etc.), prin aplicarea 
măsurilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

3. Prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional privind poluarea (fonică, a 
cursurilor de apă, a aerului, a solului, cu deșeuri etc.) 

4. Participarea la misiuni comune cu reprezentanți ai instituțiilor abilitate sau în mod independent, 
pentru prevenirea și combaterea încălcării reglementărilor specifice și asigurarea protecției și 
conservării fondului cinegetic, piscicol natural și a fondului silvic; 

5. Acordarea de sprijin autorităților, în organizarea și desfășurarea unor activități specifice la nivel local, în 
zona de competență; 

6. Cunoașterea permanentă  a stării traseelor turistice și informarea turiștilor cât și a factorilor 
responsabili din zonă cu privire la starea drumurilor, starea indicatoarelor și marcajelor montane, 
alunecărilor de teren și locurile unde s-au produs sau există posibilitatea producerii de viituri sau 
avalanșe precum și anunțarea din timp a populației din zonă și a turiștilor în vederea evitării 
accidentelor și altor evenimente negative. 

7. Sensibilizarea opiniei publice, prin mediatizarea unor acțiuni cu impact pozitiv în domeniul protecției 
mediului, prevenirii și combaterii încălcărilor reglementărilor specifice zonei montane, a prevenirii 
producerii accidentelor în zona de competență. 

8. Asigurarea ordinii publice, independent sau în cooperare cu structurile mobile, la activitățile care se 
desfășoară în locuri publice în zona montană   din competență și care implică aglomerări de persoane 
(concursuri, acțiuni promoționale, spectacole, manifestări sportive, etc.); 

9. Asigurarea ordinii publice, în cooperare cu alte instituții abilitate ale statului, pe timpul vizitelor oficiale 
sau a altor activități la care participă înalți demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona 
obiectivelor și locurilor de desfășurare a activităților din zona de competență; 

10. Intervenția operativă pentru soluționarea apelurilor populației prin Sistemul Național Unic de Apel de 
Urgență „112”, direcționate către structurile de jandarmi conform indexului de cooperare. 

11. Intervenția pentru restabilirea ordinii publice în situația producerii unor conflicte de mică amploare 
(realizarea primului nivel de intervenție); 

12. Căutarea și descoperirea persoanelor aflate în dificultate în zona montană; 
13. Acordarea primului ajutor medical prin efectuarea unor acțiuni pentru salvarea vieții persoanelor care 

au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută în zona montană; 
14. Salvarea și transportul persoanelor care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută în zona 

montană la cea mai apropiată unitate medicală de primire a urgențelor; 

 
 

2005 – 2009 – Timișoara, România 

LUPTĂTOR ȘI INSTRUCTOR SPORTIV ÎN CADRUL STRUCTURII DE ACȚIUNI SPECIALE SI 
ANTITERORISTE – GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ                               TIMIȘOARA 

 

 

◦ interventia antiterorista la obiectivele aflate în responsabilitatea Jandarmeriei Române; 

◦ participarea, împreuna cu alte institutii abilitate prin lege, la prevenirea si neutralizarea actelor 
teroriste pe teritoriul României; 



2 / 

4 

 

◦ interventia pentru capturarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte 
mijloace ce pot pune în pericol siguranta persoanelor, bunurilor si valorilor; 

◦ interventia pentru capturarea sau neutralizarea persoanelor care ataca sau pun în pericol 
transporturile speciale; 

◦ participarea, la solicitarea magistratilor si împreuna cu acestia, la efectuarea unor acte procedurale; 
◦ interventia împotriva persoanelor care tulbura grav ordinea publica prin acte de violenta; 

◦ participarea la asigurarea protectiei transporturilor unor valori importante, arme, munitii, materiale 
explozive, stupefiante, substante toxice sau radioactive si a altor substante periculoase; 

◦ asigurarea protectiei unor persoane, obiective; 
◦ asigurarea ordinii publice în zona obiectivelor si locurilor unde se desfasoara activitati la care participa 

înalti demnitari români si straini; 
◦ participa la descoperirea, capturarea sau neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe teritoriul 

tarii, în locurile de dispunere a unitatilor sau subunitatilor de jandarmi; 
◦ executa în cooperare cu alte forte abilitate a unor actiuni pentru descoperirea, capturarea sau 

neutralizarea elementelor paramilitare care actioneaza pe teritoriul national; 

◦ pregătirea Detașamentului de Acțiuni Speciale si Antiteroriste. 

 

 
2009 – 2011 – Timișoara, România 

COMANDAT GRUPĂ  DETAȘAMENT MOBIL DE JANDARMI – IJJ TIMIȘ 
 

 

◦ planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea și executarea misiunilor specifice încredințate; 

◦ pregătirea subordonaților, menținerea stării de operativitate a subunității; 

◦ îndrumarea, coordonează și verifică activitatea efectivelor din subordinea sa. 

 
2011 – 2014 – Timișoara, România 

COMANDATUL STRUCTURII DE ACȚIUNI SPECIALE SI ANTITERORISTE – IJJ TIMIȘ 
 

Conducerea acțiunilor și misiunilor specifice, coordonarea activității de pregătire fizică și tactică  desfășurate de 
structura de Acțiuni Speciale si Antiteroriste. 

 
2014 – 2018 – Timișoara, România 

OFIȚER SPECIALIST ACȚIUNI SPECIALE SI ANTITERORISTE – IJJ TIMIȘ 
 

Concepția, planificarea și coordonarea următoarelor activități: 

- Participarea la acțiuni planificate sau de prim-respondent, pentru prinderea infractorilor periculoși, violenți 
sau înarmați; 
- Sprijinirea acțiunile celorlalte unități de poliție atunci când desfășoară activități specifice, în zone rău 
famate sau în locurile unde au fost comise infracțiuni grave; 
- Intervinenția prin tehnici de negociere și asalt, pentru eliberarea persoanelor sechestrate, lipsite de liberate 
în mod ilegal sau a ostaticilor; 
- Acțiunea prin procedee specifice pentru imobilizarea suspecților baricadați în locuințe; 
- Executarea protecția martorilor amenințați sau vulnerabili; 
- Sprijinirea pregătirii jandarmilor, pe linie de trageri cu armamentul din dotare, imobilizarea persoanelor 
agresive, extragerea unui suspect care opune rezistență  dintr-un autoturism; 
- Participarea la limitarea efectelor accidentelor de amploare, calamităților naturale și catastrofelor. 

 

 
2018 – 2020 – Timișoara, România 

OFIȚER SPECIALIST PREGĂTIRE CONTINUĂ    ȘI FORMARE PROFESIONALĂ                  CONCOMITENT CU 
ASIGURAREA COMENZII DETAȘAMENTELOR DE PAZĂ   ȘI PROTECȚIE INSTITUȚIONALĂ – IJJ TIMIȘ 

 

Ca și Ofițer specialist Pregătire Continuă și Formare Profesională am coordonat activitatea de pregătire și formare 
profesională continuă a cadrelor din IJJ Timiș. 
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Ca și comandant al Detașamentelor 2 și 4 de Pază și Protecție Instituțională   ale IJJ Timiș  am asigurat 
desfășurarea tuturor activitățiilor si misiunilor specifice ale obiectivelor la care conform legii se asigură  paza și 
protecția instituțională. 

 
2020 – 2021 – Timisoara, România 

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE – IJJ TIMIȘ 
 

• sa coordoneze activitatea de resurse umane 
• sa elaboreze strategia de resuse umane 
• sa monitorizeze costurile de personal 
• sa organizeze activitatile serviciului de resurse umane 
• sa evalueze si sa autoevalueze nivelul de pregatire permanent prin comparatie cu noutatile din domeniu 

• sa coordoneze activitatea compartimentului de resurse umane prin exercitarea functiilor manageriale ȋn 
raport cu personalul specializat ȋn gestionarea resurselor umane 
• sa asigure consilierea celorlalti manageri ȋn probleme de resurse umane 
• sa coordoneze elaborarea politicilor si programelor de resurse umane 
• sa coordoneze personalul din departamentul de resurse umane 

• sa identifice surse de instruire si autoinstruire 
• sa pregateasca si sa organizeze planurile de activitate in cadrul institutiei 
• sa monitorizeze in timp progresul atins fata de obiectivele propuse 
• sa asigure circulatia informatiei 
• sa asigure rezolvarea problemelor aparute 

• sa pregateasca noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele 
anterioare 
• sa verifice gradul de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor 
propuse 
• sa evalueze impactul activitatii asupra obiectivelor propuse si asupra resurselor umane 

• sa stabileasca, conform structurii organizatorice si a ROF, sarcinile si responsabilitatile personalului din 
subordine, in baza fiselor de post 
• sa motiveze echipa prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi 

• sa verifice pontajul lunar pentru personalul din subordine 
• sa organizeze acordarea concediului de odihna si a zilelor libere 

• sa execute orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale 

institutiei in limitele respectarii temeiului legal 
• sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini 
conforme fisei postului; 
• sa fie cinstit, loial si disciplinat, dând dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata 
de toate persoanele cu care vine in contact; 
• sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul; 

• sa acorde ajutor, atât cât este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol; 

• sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a 
acestora; 
• sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atât timp cât 
este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru 
prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; 

 
01.03.2022 – Prezent 

DIRECTOR EXECUTIV – DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ TIMIȘOARA 
 

 
2011 – 2017 – Timișoara, România 

INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE ȘI LECTOR PENTRU CURSURILE DE FORMARE A 
TRĂGĂTORILOR ȘI INSTRUCTORIOR DE TIR – MAG TEHNICA TIMIȘOARA 

 

 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

2004 – 2008 – Timișoara, România 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ            ȘI SPORT – Universitatea de Vest Timișoara 
 

https://legislatiamuncii.manager.ro/articole/resurse-umane-7/
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2008 – 2010 – Timișoara, România 

MASTER ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE – Universitatea de 

Vest Timișoara 
 

 
2010 – Bucuresti, România 

INSTRUCTOR TIR SPORTIV – MAI Institutul de Studii pentru Ordine Pubică 
 

 
2010 – Timișoara, România 

INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE – IPJ Timiș 
 

 
2013 – Timișoara, România 

MANAGER DE SECURITATE – Fundația Reginală de Interes Public SINEIRA 
 

 
2014 – Timișoara, România 

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ – Fundația pentru Cultură și Învățământ "Ioan Slavici" 
 

 
2017 – Timisoara, România 

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRARE A AFACERILOR – Universitatea de Vest Timișoara 
 

Domeniul (domeniile) de studiu 

◦ Management Organizațional 

 
COMPETENȚE LINGVISTICE 

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ | MAGHIARĂ 

Altă limbă (Alte limbi): 

 
 

 
 

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS 

Comprehensiune 
orală 

Citit Exprimare scrisăConversație 

 
Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat 

 

COMPETENȚE DIGITALE 

Microsoft Word Microsoft Excel Navigare Internet Microsoft PowerPoint Social Media Utilizare 
buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) 

 

 

PERMIS DE CONDUCERE 

Permis de conducere:A 

Permis de conducere:B 

ENGLEZĂ B2 B2 B2 B2 B2 


