
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae  
 

 
 
 

 
 

  

Informaţii personale  

 
 

Grad / Nume / Prenume 

 
  
  Comisar-şef de poliţie OLĂRESCU ADRIAN-NICOLAE 

 
Naţionalitate(-tăţi) 

 
Română 

  

Data naşterii 06.09.1974 

  

Sex Masculin 

 
 

 

  

Experienţa profesională  
 

 
Perioada 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

 
01.06.2019 – prezent 
 

  Director adjunct 
 
- coordonarea activității de recalcularea a deciziilor de pensie conform Legii nr. 223/2015 

și coordonarea activității de secretariat la nivelul Casei de Pensii Sectoriale. 
 
Ministerul Administraţiei şi Internelor – Casa de Pensii Sectorială 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Perioada 

01.04.2017 – 15.03.2019 
 

  Împuternicit Director adjunct 
 
- coordonarea activității de recalcularea a deciziilor de pensie conform Legii nr. 223/2015 

și coordonarea activității de secretariat la nivelul Casei de Pensii Sectoriale. 
 
Ministerul Administraţiei şi Internelor – Casa de Pensii Sectorială 
 
  
23.04.2008 – 31.05.2013 ; 13.06.2016 – 31.03.2017; 16.03.2019 – 31.05.2019. 
 



Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu metodologie drepturi personal, pregătire şi încadrare profesională  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- membru din partea Ministerului Afacerilor Interne în comisia bipartită organizată la 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea elaborării legii unitare de 
salarizare a personalului din sectorul bugetar; 

- reprezentant al Direcţiei Generale Financiare din M.A.I. în grupul de lucru constituit la 
nivelul instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în 
vederea elaborării şi armonizării actelor normative pe domeniul de competenţă în cadrul 
respectivelor structuri; 

- coordonare - elaborare de acte normative de nivel superior și subsecvent în domeniul 
financiar – contabil pe linie drepturi de personal; 

- coordonarea emiterii de precizări în unităţile Ministerului Afacerilor Interne privind 
acordarea drepturilor de personal, calculului contribuţiilor sociale obligatorii, modului de 
stabilire a impozitului în unele situaţii; 

- coordonarea asigurării sprijinului metodologic la elaborarea aplicaţiei informatice de 
calcul automat al drepturilor salariale (DGFsal); 

- coordonarea activităţilor de resurse umane şi pregătire profesională la nivelul Direcţiei 
Generale Financiare; 

- analiza în vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, pe ordinele şi 
dispoziţiile de personal, pentru cadrele salarizate din bugetul propriu al ordonatorului 
principal de credite; 

 

Perioada  01.03.2002 - 23.04.2008 

Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer specialist, ofiţer specialist principal  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Elaborare acte normative de nivel superior pe linia acordării drepturilor de personal;  
- Elaborare ordine ale ministrului administraţiei şi internelor în domeniul de competență; 
- emitere de precizări în unităţile Ministerului Afacerilor Interne privind acordarea 

drepturilor de personal, calculului contribuţiilor sociale obligatorii, modului de stabilire a 
impozitului în unele situaţii; 

- asigurarea sprijinului metodologic la elaborarea aplicaţiei informatice de calcul automat 
al drepturilor salariale (MIsal); 

- efectuare de activităţi de îndrumare şi control în unităţile Ministerului Afacerilor Interne. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Financiară 

 
 
 

 

Perioada 17.09.2013-13.06.2016 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- participant din partea Casei de pensii sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne la 
elaborarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și a celorlalte acte 
normative subsecvente; 

- coordonarea activitătii de emitere a decizilor de stabilire și modificare a drepturilor de 
pensii și a celorlalte drepturi cuvenite pensionarilor militari.  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor – Casa de Pensii Sectorială 

 
 

 

Perioada 15.02.2001 - 01.03.2002 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- stabilire drepturi salariale pentru personalul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi; 
- stabilire drepturi refugiaţi; 
- activităţi de analiză în ceea ce priveşte materialele prezentate în vederea acordării vizei 

de control financiar preventiv propriu, pe dispoziţiile de personal; 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor – Oficiul Naţional pentru Refugiaţi 

 
 

 

Perioada 01.10.1994 -15.02.2001 

Funcţia sau postul ocupat Referent, inspector de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- emitere de precizări în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor privind acordarea 
drepturilor de personal, calculului contribuţiilor sociale obligatorii, modului de stabilire a 
impozitului în unele situaţii; 

- asigurarea sprijinului metodologic la elaborarea aplicaţiei informatice de calcul automat 
al drepturilor salariale (MIsal); 

- activităte de analiză, pe domeniul de competenţă, în ceea ce priveşte proiectele de 
actele normative transmise la Direcţia Generală Financiară, în vederea acordării vizei de 
control financiar preventiv propriu; 

- efectuare de activităţi de îndrumare şi control în unităţile Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Financiară 

  

Educaţie şi formare  

Perioada octombrie 2010 – aprilie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul afacerilor interne, managementul frontierelor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Perioada octombrie 2009 – martie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor umane  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Departamentul de Master din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Perioada 1993 –  1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, licenţa susţinută la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Perioada 1989 – 1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoretic  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul bilingv „George Coşbuc” – Bucureşti 

  

Limba maternă Română  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză / rusă 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spiritul de echipă; 
- capacitate de adaptare, obţinută prin experienţa de muncă; 
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei dobândite. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- leadership;  
- spirit organizatoric; 
- experienţă bună a managementului echipei. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™); 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - muzică 

  

Alte competenţe şi aptitudini - sporturi 

  

Permis de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Stare civilă – căsătorit 
Stagiul militar – satisfăcut – şcoala de ofiţeri în rezervă – arma pompieri 
 

  

 
 


