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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Iacob Adrian 

Adresă Bucureşti, Str. Aplodor, nr. 13-15, sc. 1, etaj 4, apart.17, sector 5 

E-mail adrian.iacob@academiadepolitie.ro 
  

Telefon/Fax  
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 08 martie 1976 
  

Sex Masculin 
  

 Domeniul ocupaţional Conducător de doctorat  
în domeniul „Ordine publică şi siguranţă naţională” 

  

Experienţa profesională 
                                          Functia actuala 

 
   Martie 2016- prezent - Profesor universitar doctor  

FF  

Perioada august 2012 – martie2016 

Funcţia sau postul ocupat Decanul Facultăţii de Poliţie  

Activităţi şi responsabilităţi principale - controlează şi coordonează activitatea cadrelor didactice, instructorilor şi 
studenţilor; 

- prezidează şedinţele Consiliului Facultăţii de Poliţie; 
- organizează admiterea anuală la Facultatea de Poliţie; 
- organizează examenul de licenţă la Facultatea de Poliţie; 
- controlează şi coordonează întreaga activitate de secretariat în cadrul Facultăţii 

de Poliţie; 
- promovează relaţii cu autorităţi/ instituţii publice/ organizaţii internaţionale/ 

persoane juridice private;  
- colaborează cu structurile centrale de conducere ale fiecărei specializări pentru 

disciplinele de specialitate (I.G.P.R., I.G.P.F., I.G.J.R.), instituţii ale autorităţilor 
publice centrale şi locale, instituţii cu activitate de cercetare ştiinţifică, alte 
instituţii universitare, centre de informare ale organizaţiilor internaţionale; 

- organizează ceremoniile Facultăţii de Poliţie (depunerea jurământului militar, 
absolvirea, etc.); 

- îndrumă şi coordonează activitatea directorilor departamentelor şi instructorilor 
superiori de an din cadrul Facultăţii de Poliţie; 

- organizează şi asigură buna desfăşurare a manifestărilor ştiinţifice, naţionale şi 
internaţionale, ale studenţilor şi cadrelor didactice. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management învăţământ universitar 
  

Perioada august 2011 – august 2012  

Funcţia sau postul ocupat Împuternicit Decanul Facultăţii de Poliţie 

http://www.academiadepolitie.ro/
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Activităţi şi responsabilităţi principale - controlează şi coordonează activitatea cadrelor didactice, instructorilor şi 
studenţilor; 

- prezidează şedinţele Consiliului Facultăţii de Poliţie; 
- organizează admiterea anuală la Facultatea de Poliţie; 
- organizează examenul de licenţă la Facultatea de Poliţie; 

 

 - controlează şi coordonează întreaga activitate de secretariat în cadrul Facultăţii 
de Poliţie; 

- promovează relaţii cu autorităţi/ instituţii publice/ organizaţii internaţionale/ 
persoane juridice private;  

- colaborează cu structurile centrale de conducere ale fiecărei specializări pentru 
disciplinele de specialitate (I.G.P.R., I.G.P.F., I.G.J.R.), instituţii ale autorităţilor 
publice centrale şi locale, instituţii cu activitate de cercetare ştiinţifică, alte 
instituţii universitare, centre de informare ale organizaţiilor internaţionale; 

- organizează ceremoniile Facultăţii de Poliţie (depunerea jurământului militar, 
absolvirea, etc.); 

- îndrumă şi coordonează activitatea directorilor departamentelor şi instructorilor 
superiori de an din cadrul Facultăţii de Poliţie; 

- organizează şi asigură buna desfăşurare a manifestărilor ştiinţifice, naţionale şi 
internaţionale, ale studenţilor şi cadrelor didactice. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management învăţământ universitar 
  

Perioada decembrie 2007 – august 2011 

Funcţia sau postul ocupat Şeful Catedrei de Ordine Publică 

Activităţi şi responsabilităţi principale - controlează şi coordonează întreaga activitate în cadrul catedrei; 
- coordonează împreună cu şefii de disciplină desfăşurarea activităţilor didactice 

(cursuri, seminarii, şi lucrări practice) la disciplinele din cadrul catedrei; 
- coordonează desfăşurarea cursurilor de masterat din catedră; 
- se preocupă de ocuparea posturilor din statul de funcţii al catedrei în vederea 

bunei desfăşurări a activităţilor didactice; 
- prezidează comisiile de examinare constituite pentru concursul de ocupare a 

posturilor vacante din statul de funcţii al catedrei; 
- desfăşoară evaluarea anuală a cadrelor catedrei şi propune decanului facultăţii 

acordarea calificativelor; 
- propune acordarea de recompense şi sancţiuni cadrelor catedrei conform legii 

privind statutul personalului didactic şi ordinelor şi instrucţiunilor M.A.I. ; 
- transmite şi aduce la îndeplinire la nivelul catedrei hotărârile Consiliului 

facultăţii, dispoziţiile decanului; 
- coordonează şi controlează activitatea cercurilor ştiinţifice ce vizează 

disciplinele catedrei; 
- informează şi sprijină cadrele didactice privind participarea la manifestări 

ştiinţifice organizate de Academia de Poliţie sau alte instituţii din ţară sau 
străinătate; 

- elaborează şi raportează informările sau situaţiile cerute de conducerea 
facultăţii referitor la activităţile didactice desfăşurate la nivelul catedrei. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management învăţământ universitar 
  

Perioada octombrie 2007 – martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
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Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonează desfăşurarea activităţilor de la disciplina/ disciplinele din 
competenţa sa; 

- elaborează şi participă la cursuri; 
- conduce seminarii, aplicaţii şi lucrări practice conform sarcinilor rezultate din 

statul de funcţii didactice al catedrei conform atestării, se preocupă de 
perfecţionarea pregătirii personale; 

- organizează şi  participă la realizarea activităţilor de control intern; 
- pregăteşte şi desfăşoară activităţi didactice sub forma prelegerilor, seminariilor, 

a lucrărilor practice şi de laborator conform planului de învăţământ şi 
programelor analitice; 

 

 - desfăşoară activităţi de tutoriat a studenţilor si acordă consultaţii acestora; 
- participă la examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi 

a sesiunilor de examene; 
- participă la examenul de admitere în Academia de Poliţie în cadrul comisiilor de 

supraveghere, comisiei pe facultate; 
- participă la stagiile de practică a studenţilor; 
- participă la conferinţe, simpozioane, congrese şi alte activităţi cu caracter 

ştiinţific organizate în domeniul disciplinelor atestate sau în domeniul unor 
discipline complementare; 

- participă la misiunile şi stagiile de practică ordonate în cadrul strucuturilor 
M.A.I., în vederea pregătirii proprii. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada octombrie 2004 – septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonează desfăşurarea activităţilor de la disciplina/ disciplinele din 
competenţa sa; 

- elaborează şi participă la cursuri; 
- pregăteşte şi desfăşoară activităţi didactice sub forma prelegerilor, seminariilor, 

a lucrărilor practice şi de laborator conform planului de învăţământ şi 
programelor analitice; 

- desfăşoară activităţi de tutoriat a studenţilor si acordă consultaţii acestora; 
- participă la examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi 

a sesiunilor de examene; 
- participă la examenul de admitere în Academia de Poliţie în cadrul comisiilor de 

supraveghere, comisiei pe facultate; 
- participă la stagiile de practică a studenţilor; 
- participă la conferinţe, simpozioane, congrese şi alte activităţi cu caracter 

ştiinţific organizate în domeniul disciplinelor atestate sau în domeniul unor 
discipline complementare; 

- participă la misiunile şi stagiile de practică ordonate în cadrul strucuturilor M.A.I., 
în vederea pregătirii proprii. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada octombrie 2000 – octombrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
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Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea seminariilor şi lucrărilor practice; 
- desfăşoară activităţi de tutoriat a studenţilor si acordă consultaţii acestora; 
- participă la examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi 

a sesiunilor de examene; 
- participă la examenul de admitere în Academia de Poliţie în cadrul comisiilor de 

supraveghere, comisiei pe facultate; 
- participă la stagiile de practică a studenţilor; 
- participă la conferinţe, simpozioane, congrese şi alte activităţi cu caracter 

ştiinţific organizate în domeniul disciplinelor atestate sau în domeniul unor 
discipline complementare; 

- participă la misiunile şi stagiile de practică ordonate în cadrul strucuturilor 
M.A.I., în vederea pregătirii proprii. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada aprilie 1999 – octombrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea seminariilor şi lucrărilor practice; 
- desfăşoară activităţi de tutoriat a studenţilor si acordă consultaţii acestora; 
- participă la examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi 

a sesiunilor de examene; 
- participă la examenul de admitere în Academia de Poliţie în cadrul comisiilor de 

supraveghere, comisiei pe facultate; 
- participă la stagiile de practică a studenţilor; 
- participă la conferinţe, simpozioane, congrese şi alte activităţi cu caracter 

ştiinţific organizate în domeniul disciplinelor atestate sau în domeniul unor 
discipline complementare; 

- participă la misiunile şi stagiile de practică ordonate în cadrul strucuturilor 
M.A.I., în vederea pregătirii proprii. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada august 1998 – aprilie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer poliţie judiciară – Poliţia Municipiului Moreni 

Activităţi şi responsabilităţi principale - desfăşoară activităţi informativ-operative de constatare a infracţiunilor, de 
strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de cercetare penală; 

- desfăşoară activităţi informaţiv-operative de depistare a persoanelor care se 
sustrag urmăririi penale; 

- desfăşoară activităţi specifice de cercetare a locului săvârşirii infracţiunilor; 
- colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale 

pentru pregătirea antiinfracţională a populaţiei. 
- efectuează de acte premergătoare în lucrările penale cu autori cunoscuţi, sau 

cu autori neidentificaţi; 
- efectuează urmăririi penale „in rem” în dosarele penale conform competenţei 

materiale. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa  
B-dul Carol I nr.64, mun.Târgovişte, jud. Dâmboviţa, Tel.: 0245.207.200 
Website: http://db.politiaromana.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 
  

Educaţie şi formare în 
domeniul universitar 

 

  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de specializare 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
http://db.politiaromana.ro/
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cooperarea europeană îndomeniul afacerilor intene 
Managemetul afacerilor interne în Uniunea Europeană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Naţioal de Afacei Interne, 
Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

  

Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Teza „Criminalitatea organizată şi cooperarea poliţienească între state” 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Bucureşti, 
România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicarea socială proactivă a poliţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Bucureşti, 
România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

  

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Criminalistică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Bucureşti, 
România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

  

Perioada 1998-1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Pregătirea personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea din Bucureşti, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic,   
  Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  ISCED 5B 

  

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe Juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Bucureşti, 
România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5A 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Germană  B2 
Utilizator 
avansat 

B2 
Utilizator 
avansat 

B2 
Utilizator 
avansat 

B2 
Utilizator 
avansat 

B2 
Utilizator 
avansat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Gândire analitică şi sintetică; 

 Comunicare dobândită pe parcursul anilor de studiu de specialitate; 

 Obiectivitate şi exigenţă, obţinute prin experienţa activităţii la catedră;  

 Adaptabilitate la situaţii şi idei noi; 

 Spirit de echipă dezvoltat. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Organizarea şi coordonarea personalului didactic; 

 Organizarea şi coordonarea de proiecte educaţionale; 

 Coordonarea cercurilor ştiinţifice. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Sisteme de operare Windows; 

 Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Protecţia şi securizarea datelor; 

 Grafică MS Paint, Adobe Photoshop. 
  

Competenţe şi aptitudini Hobby-uri:  
motociclismul; teatrul; muzica; lectura. 

  

Permis(e) de conducere Categoria A, B 
  

Proiecte de 
cercetare/dezvoltare 

1. Director în cadrul Proiectului „Conceptul, necesitatea şi importanţa socială a 
activităţii de prevenire a fenomenului infracţional” – Proiect de cercetare 
finanţat prin Granturile Academiei Române, tema nr. 448/2003-2004, finalizat 
în 2005. 

2. Responsabil în cadrul Proiectului de cercetare ştiinţifică „Înfiinţarea 
structurilor de ordine publică în cadrul administraţiei publice locale”, Părţile 
contractante Primăria Comunei Coşeşti, judeţul Argeş şi Fundaţia Eurolex 
Bucureşti, 2007-2008. 

3. Responsabil în cadrul Proiectului de cercetare ştiinţifică „Ordinea publică în 
cadrul administraţiei publice locale”, Părţile contractante Primăria Comunei 
Dârmăneşti, judeţul Argeş şi Fundaţia Eurolex Bucureşti, 2007-2008. 

4. Membru în echipa de cercetare a temei nr. 359/2007 „Incidenţa legislaţiei 
comunitare asupra legislaţiei româneşti în domeniul tranzitului de bunuri şi 
persoane peste frontieră”, finanţată prin Granturile Academiei Române în anul 
2007. 

5. Membru în echipa de cercetare a temei nr. 360/2007 „Actualitatea 
conceptelor juridico-filosofice ale lui Mircea Djuvara în contextul european al 
post-aderării”, finanţată prin Granturile Academiei Române în anul 2007. 

6. Membru în cadrul Proiectului „Cercetări privind răspunsul şi rezilienţa 
populaţiei din România la situaţiile de risc asociate terorismului şi crimei”, 
CER_RRP_RTC, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 2007. 

7. Membru în cadrul proiectului „Cercetări în domeniul investigaţiei şi 
reconstrucţiei accidentelor rutiere”, Contract de finanţare nr. 
71089/14.09.2007 Autoritatea contractantă Centrul Naţional de Management 
Programe, Contractor SC ASIG TEHNIC EXPERT SRL, 2007-2009. 

8. Membru în cadrul Proiectului RO-FSCH-5 Centrul multifuncţional de pregătire 
Schengen, finanţat din fondurile Facilitatea Schengen sub contractul RO-
FSCH-5.2, 2011. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Premii sau alte elemente de 
recunoaştere a  

contribuţiilor ştiinţifice 

1. Diplomă de excelenţă acordată la 02.04.2013 de către Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, pentru contribuţia avută ân activitatea de formare şi 
pregătire a elevilor/studenţilor jandarmi din Academia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza”, cu ocazia aniversării a 163 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei 
Române. 

2. Diplomă de excelenţă acordată la 23.05.2013 de către Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, pentru contribuţia remarcabilă adusă la desfăşurarea 
lucrărilor Sesiunii ştiinţifice internaţionale cu tema „Uniunea Europeană – 
spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, ediţia a II-a. 2013. 

3. Diplomă de onoare acordată de către Asociaţia Criminaliştilor din România, 
pentru contribuţia la desfăşurarea lucrărilor Simpozionului cu tema 
„Contribuţia criminaliştilor români la dezvoltarea Criminalisticii”, 15.04.2010, 
Bucureşti. 

4. Diplomă de excelenţă acordată la 15.04.2010 de către Asociaţia 
Criminaliştilor din România, pentru contribuţia la dezvoltarea criminalisticii 
româneşti. 

  

 5. Diplomă de onoare acordată de către Asociaţia Criminaliştilor din România, 
pentru contribuţia deosebită la desfăşurarea lucrărilor Simpozionului 
internaţional cu tema „Investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul 
crimei organizate”, 27-28.10.2009, Bucureşti. 

6. Diplomă de onoare acordată în martie 2001 de către Revista Română de 
Criminalistică, cu prilejul împlinirii a doi ani de la apariţie, pentru contribuţia 
adusă la dezvoltarea ştiinţei criminalistice în România. 

Afilieri profesionale 
şi ştiinţifice 

1.  Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor, Secţia Română 
www.iparomania.ro 

2. Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România 
     www.asociatiacriminalistilor.ro 
3.  Membru al Asociaţiei Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere 

Ştiinţifice www.pergam.ro 
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