
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume    Morar Robert 

Adresă(e) Str. Virtuţii nr.5, bl. R2, sc.B, et.1, ap. 34, Sector 6, Bucureşti 

Telefon(oane) Mobil   0742100353    

E-mail(uri) robertmorar@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 11.08.1955 

Sex masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar – Conducator de doctorat Ordine Publica si Siguranta 
Nationala 

Experienţa profesională  
 
2010 -- prezent 

Perioada 2000 – 2010 
1986 – 2000  
1985 – 1986 
1981 – 1985 
1980 – 1981 

Funcţia sau postul ocupat Conducator de doctorat OPSN 
Şef catedră ştiinţe socio-umaniste (profesor universitar) 
Cadru universitar (asistent , lector, conf. ) 
Economist şi inspector de personal 
Economist  
Economist stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Manageriat catedră 
Învăţământ 
Resurse umane 
Planificare  
Producţie 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 
Centrul de artă populară – UCECOM 
BAD – CIEA Bucureşti 
Fabrica de zahăr Calafat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
Învăţământ 
Cooperaţie 
Aprovizionare – desfacere 
Producţie 

Educaţie şi formare  

Perioada 2000  
1995 – 1999 
1987 
1985 
1976 – 1980  



Calificarea / diploma obţinută    Certificat de formator acreditat  MMFPS , METCS si  ANC 
   Diploma de absolvire curs postuniversitar de Drept Internaţional 

Doctor în ştiinţe economice  
Diplomă de absolvire curs psiho-pedagogie 
Diplomă curs de perfecţionare inspector de personal 
Diplomă licenţă în studii economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare sociala si relatii publice  
Drept 
Stiinte economice 
Psihologie, pedagogie şi metodică 
Resurse umane 
Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Academia de Studii Economice Bucureşti 
Centrul de perfecţionare a cadrelor din Ministerul de Interne 
Ministerul Muncii 
Academia de Studii Economice Bucureşti 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

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 

Limba franceză  B2  B2  B1  B1  B1  

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

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativitate, integritate morală, rezistenţă la stres, capacitate de relaţionare 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Disponibilitate de lucru în echipă, flexibilitate în gândire, prestanţă, capacitate de motivare a 
subordonaţilor 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office, Internet 
Cunoştinţe de operare cu mijloace tehnice audio-video specifice activităţii didactice 

Alte competenţe şi aptitudini Dorinţă de autoperfecţionare, dinamism 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Activitate ştiinţifică: - 13 cursuri şi monografii, 57 de articole, 42 comunicări ştiinţifice, 19 proiecte de 
cercetare nationala, la opt coordonator de proiect 
Menţionat în „Enciclopedia personalităţilor din România” 
Distincţii ştiinţifice: - Diploma Jubiliară pentru participarea ca absolvent la aniversarea a 50 de ani de 
existenţă a Facultăţii de Comerţ din ASE (iunie 2001); - Diplomă Aniversară pentru contribuţia la 
afirmarea şi promovarea marketingului în România (noiembrie 2001) 
Alte distincţii: Brevet „Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru ofiţeri” pentru 15 ani de activitate şi 
rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; Diplomă de Excelenţă cu 
ocazia aniversării a 15 ani de la înfiinţarea Academiei de Poliţie pentru sprijinul acordat în formarea şi 
educarea poliţiştilor. 
Participare activă la cooperarea internaţională de specialitate 
Stare civilă - căsătorit, 2 copii 
Referinţe:Prof.univ.dr. Pruna Stefan- Academiei de Poliţie;Prof.univ.dr. Costică Voicu- Univ Spiru 
Haret Bucuresti ; Profesor.univ.dr. Iacob Cătoiu- Facultatea de Marketing, ASE Bucureşti 
 

 

  



 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DUVAC, Constantin 

Adresă(e) Bucureşti, sector 5, România 

Telefon(oane) Mobil: 0723.692.309   

E-mail(uri) ctinduvac@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 02.06.1973 
  

Sex Masculin  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Avocat Duvac I Constantin – cabinet de avocat Baroul Bucureşti 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2016 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Avocat Duvac I Constantin – cabinet de avocat Baroul Gorj 

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat 
Perioada 

Functia sau postul ocupat 

Avocat (senior partner) – SCA Şerban&Asociaţii din Bucureşti 
 2013 – 2014 
 Avocat (partner) – SCA Şerban&Asociaţii din Bucureşti 

Perioada 2012 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat Director general – Direcţia Generală Audit Intern din M.A.I. 

Perioada 2010 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director general adjunct – Corpul de Control al Ministrului Administraţiei şi Internelor  

Perioada 2009-2010 

Funcţia sau postul ocupat Director – Corpul de Control al Ministrului Administraţiei şi Internelor  

Perioada  2008 – 2009 

Funcţia sau postul ocupat Director – Direcţia Juridică din Inspectoratul General al Poliţiei Române 

Perioada 2005 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Director – Direcţia Cercetări Penale din Inspectoratul General al Poliţiei Române  

Perioada 2004 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat Director – Direcţia de Inspecţie Internă din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 
Române 

Perioada 2002 – 2004 



Funcţia sau postul ocupat Adjunct şef serviciu – Serviciul pentru cercetarea infracţiunilor de natură judiciară şi a 
celor la regimul armelor, explozivilor, precum şi din domeniul transporturilor din 
cadrul Direcţiei Cercetări Penale a Inspectoratului General al Poliţiei Române 

Perioada 1998 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer operativ – Serviciul pentru cercetarea infracţiunilor de natură judiciară şi a 
celor la regimul armelor, explozivilor, precum şi din domeniul transporturilor din 
cadrul Direcţiei Cercetări Penale a Inspectoratului General al Poliţiei Române 

Perioada 1997 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer operativ – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul 
Cercetări Penale – Compartimentul de anchete economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în materie penală şi procesual-penală 
în faţa instanţelor de judecată de orice grad şi a celorlalte organe judiciare, precum şi 
a oricăror autorităţi publice; specializat în dreptul penal al afacerilor, îndeosebi în 
ceea ce priveşte corupţia, criminalitatea organizată, evaziunea fiscală, fraudele 
financiar-bancare, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale U.E., piaţa valorilor 
mobiliare. 

Perioada 

 

Numele şi adresa angajatorului 

2016 - prezent 
Duvac I Constantin – cabinet de avocat, Bucureşti, Bld. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 
3, ap. 9, sector 4. 

Perioada 2016-prezent 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană din Bucureşti – Facultatea de Drept 
Profesor universitar, specializarea Drept penal. Partea specială. Drept penal 
european 

Perioada 2013-2015 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană din Bucureşti – Facultatea de Drept 
Conferenţiar universitar, specializarea Drept penal. Partea specială 1, 2 

Perioada 2010-prezent 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu”  
Cercetător asociat în cadrul Departamentului de drept public „Vintilă Dongoroz” 

Perioada 2011-2013 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Agora din Oradea – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice 
Conferenţiar universitar, specializarea Drept penal. Partea specială, confirmat de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Ordinul ministrului nr. 
5269/05.09.2011. 

Perioada 2007-2013 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti – Facultatea de Drept şi Administraţie Publică  
Lector universitar în ramura de ştiinţă Drept, specializarea Drept penal – Partea 
specială 

Perioada 2004-2007 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti – Facultatea de Drept şi Administraţie Publică  
Asistent universitar în ramura de ştiinţă Drept, specializarea Drept penal – Partea 
specială 

Perioada 2009-2010 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” Bucureşti – Facultatea 
de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative  

Lector universitar în ramura de ştiinţă Drept, specializarea Drept penal – Partea 
specială 



  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada    

 2014 
 Formator (AS Training Solutions SRL)  
Pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la 
formare; aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formării; 
proiectarea programelor de formare; organizarea programelor şi a stagiilor de formare; 
evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare. 
 
2012-2013 
Programul de studii psihopedagogice – curs postuniversitar, nivelul I+II 
Universitatea Ecologică din Bucureşti – Departamentului de pregătire a personalului 
didactic 
 
2013 
 Cursul postuniversitar „Probleme actuale ale securității naționale”, cu durata 6 luni, 
promoția 2013 (24) 

 

Discipline: Știința militară; Fenomenul militar contemporan. Războiul ca fenomen 
actual; Componentele geopolitică și geostrategie. Reflectarea la nivel internațional; 
Regiuni de importanță strategică pentru România; Buna guvernare și conducere 
strategică; Integrare economică europeană și dezvoltare regională; Informații pentru 
apărare. Diplomația apărării 
Competențe: 1.Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a fenomenelor politico-
militare contemporane, a scenariilor şi acţiunilor militare la nivel operativ şi strategic, 
pentru a desprinde concluziile practice necesare organizării, planificării şi desfăşurării 
acţiunilor militare de nivel tactic şi operativ.  
2. Perfecţionarea abilităţilor şi deprinderilor de utilizare a metodelor, tehnicilor şi 
standardelor operaţionale specifice comandamentelor NATO pentru planificarea şi 
coordonarea acţiunilor militare în context multinaţional.  
3. Perfecţionarea deprinderilor de a elabora scenarii pentru întrebuinţarea eficientă a 
forţelor şi mijloacelor, atât pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de criză, cât şi 
pentru ducerea de acţiuni militare pe teritoriul naţional sau în teatrele de operaţii.  
 
 
2010 

  



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Calificarea / diploma obţinută 

Ministerul Apărării Naționale – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” –– 
Colegiul Național de Apărare 
 
Programul de formare din cadrul proiectului „Proces decizional la nivelul M.A.I. – 
eficienţă şi coerenţă” – cod SMIS 2281, finanţat FSE prin PODCA cu următoarele 
specializări: politici publice, management strategic, planificare bugetară, monitorizare 
şi evaluare  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept penal, având teza de doctorat „Pluralitatea aparentă de infracţiuni” 
sub coordonarea prof. univ. dr. George Antoniu, directorul ştiinţific (de la acea dată) 
al Institutului de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu”, din cadrul 
Academiei Române. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept penal – partea generală; Drept penal – partea specială; Drept procesual penal – 
partea generală; Drept procesual penal – partea specială  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei 
Române 

 2007 

 Cursul postuniversitar de „Management” din cadrul Centrului de Studii 
Postuniversitare al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", cu durata de 1 an. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

 1998-1999 

 Cursul postuniversitar de „Ştiinţe administrative” din cadrul Departamentului de 
Ştiinţe Administrative al Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative, cu 
durata de 2 ani. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept administrativ, Ştiinţe politice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative 

 1998 

 Cursul postuniversitar de „Ştiinţe juridice penale” din cadrul Universităţii Bucureşti – 
Facultatea de Drept, cu durata de 1 an. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept penal – partea generală; Drept penal – partea specială; Drept procesual penal 
– partea generală; Drept procesual penal – partea specială; Criminalistică – Tactica 
şi Metodica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept 

 1998 

 Cursul postuniversitar de „Dreptul afacerilor internaţionale” din cadrul Academiei de 
Ştiinţe Economice – Facultatea Contabilitate, cu durata de 1 an. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dreptul comerţului internaţional, Drept Comercial, Dreptul Muncii, Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Economice 

 1993-1997 

 Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza” – specializarea cercetări penale. 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept penal – partea generală; Drept penal – partea specială; Drept procesual penal 
– partea generală; Drept procesual penal – partea specială; Criminalistică – Tactica 
şi Metodica; Criminologie; Teoria Generală a Dreptului; Drept administrativ; Drept 
comercial; Drept financiar  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti 

  

Activităţi ştiinţifice 
desfăşurate 

 

  

1998–2016 

 

 

Coordonator, autor, prim autor, coautor: 3 tratate; 6 cursuri universitare; 13 lucrări de 
specialitate; 98 articole; 12 cronici; 4 recenzii.  

2016 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 

 

Conferința regională „Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and 
Medium-sized Enterprises (SMEs)”, organizată la București în perioada 18-19 aprilie 
2016 de către The World Intellectual Property Organization (WIPO), in cooperation 
with the Romanian Copyright Office (ORDA), teh Romanian Patent Office (OSIM) 
and the Romanian-American Universirty in Bucharest; temă „The Implication of the 
New Criminal Legislation on IP Rights”. 
Simpozionul internaţional de criminalistică „Prezent şi perspectivă în criminalistică”, 
organizat de Asociaţia Criminaliştilor din România la Bucureşti, în 5 aprilie 2016 – 
membru în comitetul de organizare şi comoderator; temă „Unele implicaţii ale noilor 
dispoziţii procesual penale asupra activităţii de criminalistică”. 

2016 Sesiunea ştiinţifică comemorativă „Prof. univ. dr. George Antoniu (1929-2014) Doctor 
Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – personalitate marcantă 
a ştiinţei juridice româneşti”, organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi 
Asociaţia Română de Ştiinţe Penale la Galaţi, în data de 1 aprilie 2016 - 
coorganizator; comunicare „Contribuţia profesorului George Antoniu la dezvoltarea 
dreptului penal român”. 

2016 Conferinţa „Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”, 
organizată la data de 12 martie 2016 la Tg-Jiu, de către Baroul Mureş în colaborare 
cu INPPA şi Editura Universul Juridic, prilej cu care am susţinut o comunicare 
consacrată unor chestiuni controversate relative la unele dispoziţii din partea 
generală a Codului penal. 

2016 Conferinţa „Aspecte şi probleme practice actuale în aplicarea codurilor”, organizată 
la data de 6 februarie 2016 la Tg-Jiu, de către UNBR, INPPA – Centrul teritorial 
Craiova şi Baroul Gorj, prilej cu care am susţinut o comunicare consacrată unor 
chestiuni controversate relative la unele dispoziţii din Codul penal. 

2015 Membru în Comitetul ştiinţific şi keynote speaker la Conferinţa naţională „Devianţă şi 
criminalitate. Evoluţie, tendinţe, perspective”, organizată în perioada 19-20 noiembrie 
2015 la Bacău de către Universitatea „George Bacovia” din Bacău şi Universitatea 
de Vest din Timişoara; temă „Unele controverse în legătură cu infracţiunile contra 
persoanei”. 



2015 Membru în Comitetul ştiinţific şi de organizare, precum şi keynote speaker la 
Conferinţa internaţională de criminalistică, organizată de Asociaţia Criminaliştilor din 
România, BNR, IGPR, Universitatea Româno-Americană la Bucureşti, în 27 şi 28 
octombrie 2015 cu tema „Investigarea criminalistică a infracţiunilor financiar-
bancare”, prilej cu care am susţinut comunicarea „Unele observaţii cu privire la 
modificările aduse de noua legislaţie penală în materia infracţiunilor de fals”. 

2015 Conferinţă cu participare internaţională „Criminologia din România trecut, prezent şi 
viitor”, organizată în data de 4 septembrie 2015 la Bucureşti de către Academia 
Română – Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” şi Societatea 
Română de Criminologie şi Criminalistică; temă „Unele observaţii cu privire la 
modificările aduse de noua legislaţie penală în materia infracţiunilor de fals”. 

2015-2016 Proiectul „Cooperarea judiciară europeană în domeniul combaterii criminalităţii 
informatice”, finanţat de DG Justice, în valoare de 83.069 euro, perioada 2015-2016 
– membru voluntar. 

2015 Simpozionul consacrat Zilei Justiţiei „Garantarea şi apărarea valorilor fundamentale 
ale societăţii prin drept”, manifestare organizată de Uniunea Juriştilor din România şi 
Ministerul Justiţiei la Bucureşti în data de 26 iunie 2015; 

2015 Dezbaterea ştiinţifică „Rolul justiţiei în sistemul puterilor în stat”, organizată în data 
de 24 aprilie 2015 la Bucureşti de către Camera Deputaţilor – Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunităţi; Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Juriştilor 
din România – Publicaţiile „Dreptul” şi Academia Română – Institutul de cercetări 
juridice „Acad. Andrei Rădulescu”  

2015 Simpozionul „Juridica” cu tema „Mijloacele de probă criminalistice”, organizat de 
Asociaţia Criminaliştilor din Românie în parteneriat cu IGPR şi Universitatea Română 
de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” la Bucureşti în data de 23 aprilie 2015; 
comunicare „Aspecte de noutate privind mijloacele de probă în procesul penal”. 

2015 Sesiune de comunicări științifice „Simplificarea – imperativ al modernizării şi 
ameliorării calităţii dreptului”, organizată în 17 aprilie 2015 la București de către 
Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”; temă 
„Simplificarea în dreptul special român”. 

2015 Zilele Ştiinţifice ale Institutului de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române organizate în Aula Academiei Române, în perioada 16-17 aprilie 
2015, ocazie cu care a fost lansat proiectul ştiinţific Enciclopedia Juridică Română 
(EJR) şi prezentat Tratatul de drept penal român, vol. I, de regretatul prof. univ. dr. 
multi h.c. George Antoniu 

2015 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 
României”, organizată în perioada 27-28 martie 2015 la Arad de către Uniunea 
Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Arad; temă „Unele observații privind 
măsurile preventive”. 

2015 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 
României”, organizată în perioada 20-21 martie 2015 la Baia Mare de către Uniunea 
Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Maramureş; temă „Unele controverse 
privind infracțiunile contra persoanei şi contra patrimoniului”. 

2014 Conferinţa cu participare internaţională „Instituţii juridice contemporane în contextul 
integrării României în Uniunea Europeană”, ediţia a VIII-a, organizată la Bucureşti, în 
perioada 14-15 noiembrie 2014, de Universitatea Româno-Americană, la care am 
susţinut comunicarea „Unele reflecţii cu privire la falsificarea de monede, timbre sau 
de alte valori”. 



2014 Conferinţa internaţională bienală, secţiunea ştiinţe penale, ediţia a X-a, organizată de 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative la 
Timişoara, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Unele observaţii privind 
infracţiunile de corupţie”. 

2014 Conferința internațională „Rolul factorului uman în accidentele rutiere. Administrarea 
probaţiunii criminalistice şi medico-legale în cazul acestor accidente”, organizată în 
perioada 14-15 octombrie 2014 la Bucureşti de către Asociaţia Criminaliştilor din 
România, IGPR şi INML prof. dr. „Mina Minovici”; temă „Modificările aduse de noua 
legislaţie penală în materia infracţiunilor privind regimul circulaţiei pe drumurile 
publice”. 

2014 Simpozionul „Juridica” cu tema „Particularităţile investigării criminalistice a 
infracţiunilor cu violenţă”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor din Românie în 
parteneriat cu IGPR şi Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” la 
Bucureşti în data de 23 mai 2014; comunicare „Noi mijloace de probă în cercetarea 
infracţiunilor cu violenţă în ultimii ani”.  

2014 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 
României”, organizată în perioada 27-28 iunie 2014 la Sibiu de către Uniunea 
Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Sibiu; temă „Unele observații privind 
infracțiunile contra patrimoniului”. 

2014 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 
României”, organizată în 14 iunie 2014 la Vrancea de către Uniunea Națională a 
Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea 
Avocaților (INPPA) și Baroul Vrancea; temă „Unele observații privind infracțiunile 
contra patrimoniului”. 

2014 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 
României”, organizată în perioada 4-5 iunie 2014 la Constanţa de către Uniunea 
Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Constanţa; temă „Unele observații 
privind infracțiunile contra patrimoniului”. 

2014 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 
României”, organizată în perioada 30-31 mai 2014 la Baia Mare de către Uniunea 
Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Maramureș; temă „Unele observații 
privind infracțiunile de corupție și de serviciu”. 

2014 Conferința internațională „Tendințe actuale în domeniul financiar bancar în legislația 
națională, europeană și internațională”, organizată în perioada 25-31 mai 2014 la 
Sibiu de Asociația Consilierilor Juridici Bancari din Sistemul Financiar Bancar, 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Asociația Europeană pentru Drept Bancar 
Financiar; temă „Implicațiile noilor coduri – penal și de procedură penală – asupra 
activității bancare”. 

2014 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 
României”, organizată în perioada 17-18 mai 2014 la Balvanyos – Harghita de către 
Uniunea Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Harghita; temă „Unele observații privind 
infracțiunile de corupție și de serviciu”. 

2014 Conferinţa internaţională „The Eficiency of Legal Norms”, ediţia a 3-a, organizată în 
perioada 25-27 aprilie 2014 la Cluj-Napoca de către Universitatea Dimitrie Cantemir 
– Facultatea de Drept; membru în comitetul ştiinţific; membru în comitetul de 
organizare. 



2014 Dezbaterea științifică „Constantele Dreptului și Revizuirea Constituției României”, 
organizată în data de 8 mai 2014 la București de Senatul României, Publicațiile 
„Dreptul” și Uniunea Juriștilor din România 

2014 Conferința internațională „Reforma statală prin prisma noilor Coduri juridice” 
organizată în perioada 3-4 aprilie 2014 la Constanța de Uniunea Națională a 
Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea 
Avocaților (INPPA), Baroul Constanța și ELSA Constanța; temă „Aplicarea legii 
penale în timp în situații tranzitorii”. 

2014 Conferința internațională de drept penal „Crimes, Criminals and the New Criminal 
Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response”, organizată la Cluj-
Napoca în perioada 27-29 martie 2014 de Facultatea de Drept a Universității Babeș-
Bolyai din Cluj împreună cu Asociația Română de Științe Penale; temă „Observații 
asupra infracțiunilor de corupție prevăzute în noul Cod penal”. 

2014 Conferința națională „Elemente de noutate în noul Cod penal și noul Cod de 
procedură penală”, organizată în 15 martie 2014 la Brașov de către Uniunea 
Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Brașov; temă „Aplicarea legii penale în 
timp în raport cu noua legislație penală”. 

2014 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 
României”, organizată în perioada 7-8 martie 2014 la Arad de către Uniunea 
Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Arad; temă „Aplicarea legii penale în 
timp în raport cu noua legislație penală”. 

2014 Sesiune de comunicări științifice cu participare internațională „Doctrina juridică 
românească: între tradiție și reformă”, organizată în 7 martie 2014 la București de 
către Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”; 
temă „Partea specială a noului Cod penal între tradiție și reformă”.  

2014 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noului Cod penal și a noului Cod de 
procedură penală”, organizată în 15 februarie 2014 la Giurgiu de către Uniunea 
Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Giurgiu; teme: „Aplicarea legii penale în 
timp în raport cu noua legislație penală”; „Reflecții asupra infracțiunilor de corupție și 
de serviciu în noua legislație penală”. 

2014 Conferința națională „Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 
României”, organizată în perioada 24-25 ianuarie 2014 la Oradea de către Uniunea 
Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Baroul Bihor; temă „Aplicarea legii penale în 
timp în raport cu noua legislație penală”. 

2014 Director al unui proiect de cercetare naţională, în urma căruia am elaborat pentru 
beneficiarul SC Lupu & Partners SRL două module de cercetare: „Aspecte de 
noutate introduse în materie penală la 1 februarie 2014” şi „Aspecte de noutate 
introduse în materie procesual-penală la 1 februarie 2014”, ultimul în coautorat. 

2013 Conferința „Probleme privind aplicarea noului Cod penal și a noului Cod de 
procedură penală”, organizată la data de 14 decembrie 2013 în Tg-Jiu de către 
Uniunea Națională a Barourilor din România – Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (INPPA), Baroul Gorj și Baroul Dolj; temă „Noul Cod penal 
și Codul penal anterior. Studiu comparativ”. 



2013 Membru în Comitetul de organizare, precum şi keynote speaker la Conferinţa 
naţională „Medierea în penal – aspecte practice”, ediția a II-a; organizată la 
Bucureşti, în data de 11 decembrie 2013, de către Universitatea Creştină „Dimitrie 
Cantemir” din București. 

2013 Conferința „Considerații privind noul Cod penal, noul Cod de procedură penală și 
legile de punere în aplicare”, organizată la data de 9 noiembrie 2013 în Alba Iulia de 
către Uniunea Barourilor din România, Baroul Alba și Baroul Hunedoara; temă 
„Unele considerații privind prevederile Părții Speciale a noului Cod penal adoptat prin 
Legea nr. 286/2009, precum și în legătură cu aplicarea acestora potrivit Legii nr. 
187/2012”. 

2013 Conferinţa cu participare internaţională „Instituţii juridice contemporane în contextul 
integrării României în Uniunea Europeană”, ediţia a VII-a, organizată la Bucureşti, în 
perioada 08-09 noiembrie 2013, de Universitatea Româno-Americană, la care am 
susţinut comunicarea „Enforcement in Time of the Criminal Law in Relation to the 
New Criminal Legislation”.  

2013 Membru în Comitetul ştiinţific şi de organizare, precum şi keynote speaker la 
Conferinţa internaţională „Valorificarea urmelor și mijloacelor materiale de probă prin 
expertize criminalistice”, organizată în Bucureşti, în perioada 23-24 octombrie 2013, 
de Asociaţia Criminaliştilor din România, Institutul Naţional de Criminalistică din 
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române și Asociația Internațională pentru 
Prevenirea Criminalității și Politici de Securitate; temă „Noi reglementări procesual-
penale privind expertiza criminalistică”. 

2013 The 8th International Conference „European Integration – Realities and 
Perspectives”, organizată în Galați, în perioada 18-19 octombrie 2013, de 
Universitatea Danubius din Galați. 

2013 Conferința națională „Noul Cod civil român la doi ani de la intrarea în vigoare. 
Probleme teoretice și practice”, organizată în data de 9 octombrie 2013 la București 
de Institutul de cercetări juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei 
Române, Uniunea Juriștilor din România și Publicațiile Dreptul. 

2013 Conferința națională „Activitatea de lobby în Spațiul UE. Reglementare vs. 
Nereglementare”, organizată de Camera Deputaților – Comisia Juridică, de 
Disciplină și Imunități și Institutul de cercetări juridice „Academician Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române, în data de 29 august 2013; comunicare 
„Activitatea de lobby și legea penală română”. 

2013 Conferinţa internaţională „Current Issues in Banking at International and National 
Level”, organizată de Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar şi 
de Asociaţia Europeană de Drept Bancar Financiar-Romania, Oradea, 29-31 mai 
2013; comunicare „Bancruta frauduloasă în noul Cod penal”; 

2013 Conferinţa internaţională de drept, studii europene şi relaţii internaţionale 2013, 
organizată de Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept la Bucureşti în 
perioada 24-25 mai 2013; comunicare „Aplicarea legii penale în timp în raport cu 
noua legislaţie penală”. 

2013 Conferinţa internaţională „Realităţi moderne în activitatea normativă a statului”, 
organizată de Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, în perioada 23-24 mai 2013, 
comunicare „Aplicarea legii penale mai favorabile în raport cu noua legislaţie penală”. 

2013 Simpozionul „Juridica” cu tema „Contribuţia metodelor şi tehnicilor criminalistice la 
identificarea persoanelor”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor din Românie la 
Bucureşti în data de 23 mai 2013; comunicare „Aplicarea legii penale mai favorabile 
în raport cu noua legislaţie penală”. 



2013 Conferinţa internaţională regională a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal 
„Criminal Represion in the Context of the Economic Crisis and the Maximization of 
Crime at European and Global Level”, organizată la Bucureşti în perioada 9-10 mai 
2013; membru în comitetul de organizare; editor al volumului electronic al conferinţei; 
comunicări: „Criminal Repression in the Matter of Tax Evasion. Realities and 
Perspectives in the Context of the Economic Crisis and the Crime Growth”; „The 
Legal Regime of the Preparatory Acts and of Other Criminal Law Institutions in the 
Field of Countering Organised Crime”; „Combating Organised Crime by Romanian 
Criminal Law Means”. 

2013 Conferinţa internaţională „The Eficiency of Legal Norms”, ediţia a 2-a, organizată în 
perioada 25-27 aprilie 2013 la Cluj-Napoca de către Universitatea Dimitrie Cantemir 
– Facultatea de Drept; keynote speaker [Section – Public Law (I)]; membru în 
comitetul ştiinţific; membru în comitetul de organizare; chair workshop 2 – The 
Individualization of Punishment; comunicare „Enforcement Criminal of the More 
Favorable Law and The New Criminal Legislation”. 

2013-2015 Proiectul „Support for Transfer of European Prison Sentences towards Resettlement 
(STEPS 2 Resettlement)”, perioada 2013-2015, finanţat de către Comisia Europeană 
prin programul JUST/2013/JPEN/AG/4605 – expert cercetare voluntar; 

2013 A patra Conferinţă internaţională Perspective ale asistenţei sociale în tratamentul 
quasi-coercitiv al infractorilor, cu tema „Social control and vulnerable groups”, 
organizată în perioada 24-25 aprilie 2013 la Timişoara; comunicări „Obstruction of 
Justice in the Concept of the New Criminal Code”; „Regime of Non-custodial 
Educational Measures in the Light of the New Penal Code and the Existing Penal 
Code”; membru în comitetul ştiinţific; plenary speaker şi preşedintele Secţiunii 2 
(Modern Trends on Quasi-Coercitive Treatment of Vulnerable Groups). 

2013-2015 Proiectul „Integrat, Activ, Independent! Facilitarea integrării pe piaţa muncii a 
grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş”, perioada 2013-2015, în valoare de 
2.237.508,00 lei, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial – Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 – expert cercetare voluntar; 

2013 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Academiei Române – Institutul de 
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – „Continuitate şi discontinuitate în 
dreptul român”, organizată la Bucureşti în 29 martie 2013, cu comunicarea „Faptele 
penale contra patrimoniului caracterizate prin nesocotirea încrederii. Continuitate şi 
discontinuitate”. 

2013 Dezbaterea ştiinţifică naţională „Revizuirea Constituţiei: necesitate, oportunitate, 
obiective posibile”, organizată de Institutul de cercetări juridice „Academician Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române împreună cu Asociaţia Română de Drept 
Constituţional la data de 7 martie 2013 în Aula Academiei Române. 

2010-2013  Membru voluntar in proiectul CONSENT FP7 “Consumer sentiment 

regarding privacy on user generated content (UGC) services in the digital 

economy”, finantat de Comisia Europeana, in valoare de 2.599.570 euro, 

referitor la Ocrotirea dreptului la intimitate in mediul online, in cadrul 

retelelor de socializare. 

2012-2015 Referent științific în cadrul a 14 comisii de doctorat (5 în cadrul Institutului de 
cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și 9 în cadrul 
Academiei de Poliție „Alexandru Iona Cuza”). 



2012 Sesiunea ştiinţifică anuală „Reacţii ale doctrinei şi jurisprudenţei faţă de unele 
instituţii nou reglementate în codurile recent adoptate” a Universităţii Ecologice din 
Bucureşti – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, din data de 17 decembrie 
2012, cu comunicarea „Observaţii asupra infracţiunilor privind autoritatea şi frontiera 
de stat prevăzute în noul Cod penal”. 

2012 Membru în Comitetul ştiinţific şi de organizare, precum şi keynote speaker la 
Conferinţa naţională „Medierea în penal – aspecte practice”; organizată la Bucureşti, 
în data de 11 decembrie 2012, de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. 

2012 Masa rotundă „Noua legislaţie penală şi limitele ei de aplicare”, organizată în 5 
decembrie 2012 de către Universitatea Româno-Americană la Bucureşti, la care am 
susţinut o comunicare consacrată „Aplicării legii penale în timp” în calitate de invitat 
special. 

2012 Conferinţa cu participare internaţională „Instituţii juridice contemporane în contextul 
integrării României în Uniunea Europeană”, ediţia a VI-a, organizată la Bucureşti, în 
perioada 16-17 noiembrie 2012, de Universitatea Româno-Americană, la care am 
susţinut comunicarea „Observaţii asupra infracţiunilor contra patrimoniului prevăzute 
în noul Cod penal”. 

2012 Conferinţa cu participare internaţională „Noua legislaţie penală: tradiţie, recodificare, 
reformă, progres juridic”, organizată la Bucureşti, în data de 26 octombrie 2012, de 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi 
Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, la care am susţinut comunicarea „Observaţii 
asupra infracţiunilor contra persoanei, contra patrimoniului, privind autoritatea şi 
forntiera de stat, precum şi contra înfăptuirii justiţiei”. Membru în comitetul de 
organizare. 

2012 Conferinţă internaţională „Probaţiunea ştiinţifică modernă în combaterea terorismului 
şi a criminalităţii transfrontaliere”, organizată în Bucureşti, în perioada 24-25 
octombrie 2012, de Asociaţia Criminaliştilor din România şi Institutul Naţional de 
Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, ocazia cu care 
am prezentat o temă referitoare la „Unele observaţii privind combaterea terorismului 
în raport cu noua legislaţie penală şi procesual penală”. 

2012 International Conference „Prospects and Challenges of 21st Century Law”, organizată 
la Oradea, în perioada 18-19 octombrie 2012, de Universitatea Agora din municipiul 
Oradea. Moderator al Panelului 2 consacrat noilor coduri: penal şi de procedură 
penală. Membru în comitetul de organizare. Comunicare susţinută: Reflecţii asupra 
protecţiei vieţii persoanei potrivit noului Cod penal. 

2012 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Creativitatea uneşte planeta”, organizată la 
Constanţa, în perioada 22-23 septembrie 2012, de Universitatea Ovidius din 
Constanţa şi Asociaţia Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale. Membru în 
comitetul ştiinţific şi de organizare. Comunicare susţinută: „Drepturile morale de 
autor. Istoric. Conţinut. Protecţie din perspectiva noii legislaţii penale”, realizată 
împreună cu dl av. dr. Ciprian-Raul Romiţan. 

2012 Conferinţa „Noi perspective în auditul public intern”, organizată la Bucureşti, în data 
de 10 septembrie 2012, de către Unitatea Centrală pentru Auditul Public Intern în 
parteneriat cu Asociaţia Auditorilor Interni din România – IIA România. 

2012 Simpozionul „Metode şi tehnici criminalistice de investigare a locului faptei” organizat 
la Bucureşti, în data de 24 mai 2012, de Universitatea de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe 
Cristea”, Asociaţia Criminaliştilor din România şi Institutul Naţional de Criminalistică 
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, ocazia cu care am prezentat o 
temă referitoare la „Aspecte de noutate introduse prin Codul penal din anul 2009 şi 
prin Codul de procedură penală din 2010”. 



2012 A treia Conferinţă internaţională Perspective ale asistenţei sociale în tratamentul 
quasi-coercitiv al infractorilor, cu tema „Violence Among Adolescents”, organizată în 
perioada 10-12 mai 2012 la Timişoara, ocazie cu care am susţinut comunicarea 
„Juvenile Criminal Liability Arrangements in the New Criminal Code”. Membru în 
comitetul de organizare şi preşedintele Secţiunii 2 (Modern Trends on Quasi-
Coercitive Treatment of Delinquent Child). 

2012 Conferinţa naţională „Copia privată – prezent şi viitor”, organizată de Oficiul Român 
pentru Drepturile de Autor, Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative şi Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale la Craiova în 
26-27 aprilie 2012. Membru în comitetul ştiinţific şi de organizare. Comunicare 
susţinută: „Protecţia juridico-penală a copiei private a operelor ştiinţifice în raport cu 
noua legislaţie penală”, realizată împreună cu dl av. dr. Ciprian-Raul Romiţan. 

2012 Conferinţa internaţională cu tema „Cultura europeană a drepturilor omului. Legea şi 
respectul faţă de lege în statul de drept”, organizată de Institutul Internaţional pentru 
Drepturile Omului şi Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, la data 
de 5 aprilie 2012, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Exploatarea patrimonială 
a unei persoane vulnerabile în noul Cod penal”. 

2012 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema „Ştiinţă şi codificare în România”, 
organizată de Institutul de cercetări juridice „Academician Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române la data de 30 martie 2012, ocazie cu care am susţinut 
comunicarea „Contribuţia ştiinţei penale române la elaborarea incriminărilor privind 
protecţia vieţii persoanei”. 

2012 Conferinţa internaţională „The Eficiency of Legal Norms”, organizată în perioada 23-
24 martie 2012 la Cluj-Napoca de către Universitatea Dimitrie Cantemir. Keynote 
speaker [Section – Public Law (I)] şi membru în comitetul de organizare, ocazie cu 
care am susţinut comunicarea „Înşelăciunea privind asigurările în noul Cod penal”. 

2012 Conferinţa cu participare internaţională „Marea criminalitate în contextul globalizării”, 
organizată la data de 16 martie 2012 de către Academia Română – Institutul de 
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” şi Societatea Română de Criminalistică 
şi Criminologie la Bucureşti, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Constituirea 
unui grup infracţional organizat în concepţia noului Cod penal”. 

2012 Conferinţa cu participare internaţională „Continuitate şi noutate în drept”, organizată 
la data de 25 ianuarie 2012 de către Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a 
Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, ocazie cu care am susţinut, în calitate de 
referent ştiinţific, comunicarea „Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi în noul 
Cod penal”. 

2011 Conferinţa nediscriminării şi egalităţii de şanse Nedes 2011 cu tema „Exercitarea 
dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în condiţiile societăţii 
contemporane”, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din 
Bucureşti în 25 noiembrie 2011, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Abuzul în 
serviciu prin îngrădirea unor drepturi în noul Cod penal”. 

2011 Sesiunea ştiinţifică anuală din 15 noiembrie 2011 a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 
Administrative din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, cu participare 
internaţională, „Codificarea legislaţiei civile şi a legislaţiei penale. Realitate şi 
necesitate”, prilej cu care am susţinut studiul „Bancruta frauduloasă în noul Cod 
penal”. 

2011 Conferinţa cu participare internaţională „Instituţii juridice contemporane în contextul 
integrării României în Uniunea Europeană”, ediţia a V-a, organizată de Universitatea 
Româno-Americană din Bucureşti în perioada 11-12 noiembrie 2011, ocazie cu care 
am susţinut studiul „Bancruta simplă în noul Cod penal”. 



2011 Sesiunea ştiinţifică „Noua legislaţie penală – o nouă etapă în consolidarea statului de 
drept român”, organizată de Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi Facultatea de 
Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în perioada 28-29 octombrie 
2011 la Iaşi, prilej cu care am susţinut studiul „Unele reflecţii privind infracţiunile 
contra înfăptuirii justiţiei în noul Cod penal (I)”. Membru în comitetul de organizare 

2011 Conferinţa internaţională de criminalistică cu tema „Noi tehnici şi metode care se 
folosesc în criminalistică”, organizată în perioada 26-27 octombrie 2011 de Asociaţia 
Criminaliştilor din România şi Institutul Naţional de Criminalistică din I.G.P.R. la 
Bucureşti, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Unele reflecţii privind mijloacele 
de probă reglementate de noul Cod de procedură penală”. Comoderator şi membru 
în comitetul de organizare. 

2011 Conferinţa internaţională anuală a Departamentului de Drept din cadrul Facultăţii de 
Drept şi Ştiinţe Economice a Universităţii Agora Oradea cu tema „Dreptul şi religia”, 
20-21 octombrie 2011, la care am susţinut comunicarea „Împiedicarea exercitării 
libertăţii religioase, potrivit noului Cod penal”. Moderator Secţiunea II – Drept şi 
membru în comitetul de organizare. 

2011 Simpozionul academic „Noul Cod civil – moment istoric în dezvoltarea dreptului 
român”, organizat de Academia Română – Institutul de cercetări juridice 
„Academician Andrei Rădulescu” în Bucureşti la data de 29 septembrie 2011. 

2011 Conferinţa internaţională „Aspecte juridice într-un sistem bancar global în 
schimbarea” organizată de Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Bancar 
împreună cu Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar – România şi 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, în perioada 31 mai-4 iunie 2011, la Iaşi, 
manifestare la care am susţinut lucrarea „Obstrucţionarea justiţiei în concepţia noului 
Cod penal”. 

2011 Conferinţa naţională a noilor coduri ale României, organizată de Facultăţile de Drept 
din cadrul Universităţii de Vest Timişoara şi Universităţii Bucureşti, în perioada 27-28 
mai 2011, la Timişoara, prilej cu care am susţinut comunicarea „Unele reflecţii privind 
reglementarea concursului de infracţiuni în concepţia noului Cod penal”. 

2011 Al XXI-lea Simpozion „Juridica” cu tema „Instituţii juridice contemporane”, organizat 
de Universitatea Română de Ştiinţe Arte „Gheorghe Cristea” Bucureşti, Asociaţia 
Criminaliştilor din România şi Institutul de Criminalistică din I.G.P.R., organizat la 
Bucureşti în 26 mai 2011, în cadrul căruia am prezentat studiul „Probele şi mijloacele 
de probă în contextul reglementărilor noului Cod de procedură penală”.  

2011 Conferinţa naţională „Incidenţa normelor europene asupra dreptului românesc”, 
organizată de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii Spiru Haret 
din Bucureşti în data de 26 mai 2011, ocazie cu care am susţinut comunicarea „The 
Concept of Criminal Law in the New Criminal Code”. 

2011 Conferinţa internaţională cu tema „Rolul şi locul dreptului în societatea bazată pe 
cunoaştere”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în perioada 13-14 mai 2011, la Târgu-Jiu, 
ocazie cu care a fost prezentată comunicarea: Analiza expresiei „săvârşirea unei 
infracţiuni” prevăzută în art. 174 din noul Cod penal. 

2011 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema „Justiţie, stat de drept şi cultură 
juridică”, organizată în data de 13 mai 2011 de Institutul de cercetări juridice 
„Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române la Bucureşti, ocazie cu care 
am susţinut comunicarea „Înşelăciunea în noul Cod penal”. 



2011 A doua conferinţă internaţională Perspective ale asistenţei sociale în tratamentul 
quasi-coercitiv al infractorilor, cu tema „Modern Trends in Juvenile Delinquency – 
Resilience of the Delinquent Child”, organizată la Timişoara în perioada 5-7 mai 
2011, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Criminal Treatment Applicable in 
Case of Concurrence of Offences Committed During Minority”. 

2011 Conferinţa regională a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal „CKS-Standardization 
of Judicial Practice 2011” organizată de Asociaţia Internaţională de Drept Penal, 
Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti şi Asociaţia Română de Ştiinţe penale, în 
perioada 15-16 aprilie 2011 la Bucureşti, ocazie cu care am prezentat comunicarea 
„Analiza infracţiunii prevăzute în art. 140 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind 
drepturile de autor şi drepturile conexe”. 

2011 Colocviul internaţional „Managementul crizelor financiare şi dimensiunea 
prerogativelor autorităţilor de supraveghere”, organizat de Asociaţia Europeană 
pentru Drept Bancar şi Finaciar din România la Bucureşti în data de 1 aprilie 2011, 
ocazie cu care am prezentat comunicarea „Înşelăciunea în convenţii potrivit noului 
Cod penal”. 

2010 Conferinţa internaţională anuală a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice din cadrul 
Universităţii Agora Oradea cu tema „Consecinţele integrării europene asupra 
sistemului de drept din România”, organizată la Oradea în perioada 4-5 noiembrie 
2011, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Contempt of the Judiciary”. 

2010 Simpozionul internaţional „Valorificarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă prin 
constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize criminalistice”, organizat în data de 27 
octombrie 2010 de Asociaţia Criminaliştilor din România împreună cu Inspectoratul 
General al Poliţiei Române la Bucureşti, ocazie cu care am susţinut comunicarea 
„Expertiza în concepţia noului Cod de procedură penală”. Membru în comitetul de 
organizare. 

2010 Conferinţa internaţională bienală, secţiunea ştiinţe penale, ediţia a VIII-a, organizată 
de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
la Timişoara, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Unele reflecţii privind 
înţelesul unor termeni în noua lege penală”. 

2010 Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Drept şi Administraţie 
Publică a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, ocazie cu care am susţinut 
comunicarea „Sfidarea organelor judiciare”. 

2010 Conferinţa internaţională cu tema „Actualitatea în activitatea juridică bancară”, 
organizată de Asociaţia consilierilor juridici din sistemul financiar-bancar la Piatra 
Neamţ, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Funcţionarii publici bancari cu 
atribuţii de control şi obligaţiile care le incumbă potrivit noilor coduri: penal şi de 
procedură penală”. 

2010 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema „Dinamica dreptului românesc 
după aderarea la Uniunea Europeană”, organizată de Institutul de cercetări juridice 
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, ocazie cu care am susţinut studiul 
„Infracţiunea deviată. Contribuţii”. 

2010 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Dreptul românesc din perspectiva 
provocărilor societăţii contemporane - Influenţa dreptului comunitar asupra dreptului 
naţional”, organizată de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii 
Spiru Haret din Bucureşti, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Analiza 
infracţiunii prevăzute în art. 140 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile 
de autor şi drepturile conexe”. 



2010 Conferinţa internaţională cu tema „Challenges of the Knowledge Society”, organizată 
de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, ocazie cu care am susţinut 
comunicarea „Analiza infracţiunii prevăzute în art. 140 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 
8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe”. 

2010 Conferinţa internaţională cu tema „Rolul şi locul dreptului în societatea bazată pe 
cunoaştere”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu, ocazie cu care am susţinut comunicarea 
„Deturnarea de fonduri din bugetul Uniunii Europene în dreptul penal român”. 

2010 Simpozionul naţional cu tema „Contribuţia criminaliştilor români la dezvoltarea 
criminalisticii”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor din România în data de 15 aprilie 
2010 la Bucureşti, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Contribuţia Direcţiei 
cercetări penale din Inspectoratul General al Poliţiei Române la dezvoltarea 
criminalisticii române, în perioada 1973-2008”. 

2009 Conferinţa internaţională cu tema „Perspective ale asistenţei sociale în tratamentul 
quasi-coercitiv al infractorilor”, organizată la Timişoara, ocazie cu care am susţinut 
comunicarea „Noi tendinţe privind regimul juridic al actelor de participaţie în domeniul 
combaterii prin mijloace de drept penal a crimei organizate”. 

2009 Simpozionul internaţional cu tema „Investigarea criminalistică a infracţiunilor din 
domeniul crimei organizate”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor din România şi 
Inspectoratul General al Poliţiei Române la Bucureşti, ocazie cu care am susţinut 
comunicarea „Noi tendinţe privind regimul juridic al actelor preparatorii în domeniul 
combaterii prin mijloace de drept penal a criminalităţii organizate”. 

2009 Congresul internaţional al XVIII-lea al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal cu 
tema „The Principal Posed by the Globalization of Criminal Justice”, organizat la 
Istanbul în Turcia. 

2009 Seminarul naţional cu tema „Limitele şi excepţiile în domeniul dreptului de autor”, 
organizată de ORDA la Mangalia, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Analiza 
infracţiunii de reproducere fără drept a operelor ştiinţifice prin procedeul reprografiei” 
realizată împreună cu dr. Ciprian Raul Romiţan. 

2009 Conferinţa internaţională cu tema „Challenges of the Knowledge Society”, organizată 
de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, ocazie cu care am susţinut 
comunicarea „Însuşirea fără drept a calităţii de autor al unei opere”. 

2009 Conferinţa internaţională cu tema „Criza financiară în lume. Rolul reglementării şi al 
supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit”, organizată de Asociaţia consilierilor 
juridici din sistemul financiar-bancar la Constanţa, ocazie cu care am susţinut 
comunicarea „Reforma penală în condiţiile crizei economice din România”. 

2009 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema „Dreptul românesc din perspectiva 
provocărilor societăţii contemporane”, organizată de Facultatea de Drept şi 
Administraţie Publică a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, ocazie cu care am 
susţinut comunicările ştiinţifice „Implicaţii ale prevederilor din proiectul noului Cod de 
procedură penală asupra activităţii de cercetare penală” şi „Complexitatea naturală. 
Reflecţii”. 

2009 Conferinţa internaţională cu tema „Criminalitatea transfrontalieră la graniţa dintre 
România şi Ungaria. Situaţii şi probleme de strategie”, organizată de Centrul 
euroregional de prevenire şi combaterea a criminalităţii transfrontaliere din Oradea în 
parteneriat cu Universitatea Debrecen, ocazie cu care am susţinut comunicarea 
„Unele observaţii critice cu privire la proiectul unui al doilea nou Cod penal”. 



2009 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema „Dreptul românesc în contextul 
exigenţelor apartenenţei la Uniunea Europeană”, organizată de Institutul de cercetări 
juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, ocazie cu care am 
susţinut studiul „Unitatea simplă de infracţiune cu pluralitate de acte contextuale. 
Reflecţii”. 

2009 Simpozionul naţional „Noutăţi în domeniul criminalisticii, dreptului penal şi procesual 
penal”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor din România, ocazie cu care am 
susţinut comunicările ştiinţifice „Unele observaţii critice cu privire la proiectul unui al 
doilea nou Cod penal” şi „Implicaţii ale prevederilor din proiectul noului Cod de 
procedură penală asupra activităţii de cercetare penală”. 

2009 Conferinţa internaţională „Rolul şi locul dreptului în societatea cunoaşterii”, 
organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” din Tg. Jiu, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Infracţiunea 
progresivă. Reflecţii”. 

2008 Simpozionul internaţional cu tema „Investigarea infracţiunilor cu violenţă”, organizat 
de Asociaţia Criminaliştilor din România şi Inspectoratul General al Poliţiei Române 
la Bucureşti, ocazie cu care am susţinut comunicarea „Aspecte controversate privind 
infracţiunile cu violenţă prevăzute în legislaţia penală română”. 

2008 Simpozionul internaţional cu tema „Instituţii juridice contemporane în contextul 
integrării României în Uniunea Europeană”, ediţia a II-a, organizat de Universitatea 
Româno-Americană la Bucureşti, ocazie cu care am susţinut comunicarea 
„Nerespectarea normelor privind obţinerea de fonduri din bugetele Comunităţilor 
Europene”. 

2008 Conferinţa ştiinţifică internaţională bienală, secţiunea ştiinţe penale, ediţia a VII-a, 
organizată de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative la Timişoara, ocazie cu care am susţinut studiul „Concursul de norme 
penale. Concept şi principii de soluţionare”. 

2008 XIV-èmes Journées juridiques franco-roumaines, „L’influence du droit 
communautaire sur les droits nationaux”, organizată de Academia Română –  
Institutul de Cercetări Juridice în colaborare cu Société de Législation Comparée, la 
Bucureşti şi Cluj Napoca, în perioada 25.06. – 29.06.2008. 

2008 Seminarul „Alternative la pedeapsa închisorii – Modelul Tribunalului de Droguri din 
Districtul Kane”, găzduit de Institute in Basic Life Principles – Oak Brook Illinois, 
Statele Unite ale Americii. 

2008 Sesiunea ştiinţifică „Raportul dintre dreptul comunitar şi dreptul intern, organizat de 
Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, la Bucureşti. 

2008 Seminarul internaţional „Abordări privind criminalitatea asociată consumului de 
droguri”, organizat de TAIEX şi Agenţia Naţională Antidrog, la Cluj. 

2008 Simpozionul internaţional cu tema „Euroconformizarea activităţilor de criminalistică 
prin implementarea managementului calităţii”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor 
din România, la Bucureşti, ocazie cu care am susţinut comunicarea 
„Euroconformizarea şi standardizarea activităţii de cercetare penală a poliţiei 
judiciare”. 

2008 Reuniunea Grupului Pompidou – Platforma de Justiţie Penală având ca scop 
activităţi subsecvente privind folosirea tratamentului cvasi-coercitiv (QCT) şi alte 
alternative pentru pedeapsa închisorii în cazul infractorilor dependenţi de 
droguri/toxicomani, care s-a desfăşurat în Franţa, la Paris. 

2007 Seminarul internaţional „Justiţia terapeutică – implementarea modelului instanţelor 
privind drogurile în România şi Statele Unite ale Americii”, organizat de Agenţia 
Naţională Antidrog, la Bucureşti. 



2007-2015 Ţinerea mai multor prelegeri în cadrul Masteratului European în Criminalistică, 
organizat, în parteneriat, de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe 
Cristea”, Asociaţia Criminaliştilor din România şi Institutul de Criminalistică referitoare 
la interferenţa între dreptul procesual penal şi criminalistică, modificările aduse 
Codului penal şi Codului de procedură penală, precum şi la noile dispoziţii penale şi 
procesual penale. 

2007 Simpozionul Internaţional cu tema „Investigarea criminalistică a accidentelor rutiere. 
Contribuţia mass-media în prevenirea acestora”, organizat de Asociaţia 
Criminaliştilor din România şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, la Bucureşti 
în perioada 30-31 octombrie 2007, ocazie cu care am susţinut comunicarea 
„Problematica legăturii de cauzalitate şi a activităţii ilicite cu prilejul investigării 
accidentelor de circulaţie care au avut ca urmare moartea victimei” 

2007 Conferinţa Europeană privind Tratamentul cvasi-coercitiv şi alte alternative la 
pedeapsa cu închisoarea pentru consumatorii de droguri, organizată de Agenţia 
Naţională Antidrog, la Bucureşti 

2007 Coraportor din partea tinerilor penalişti români la Colocviul preparator  al celui de-al 
XVIII-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal, din localitatea La 
Coruña – Spania, intitulat „Dezvoltarea actelor preparatorii şi participaţiei penale” 

2007 
 

A 6-a Reuniune a forumului de experţi asupra justiţiei penale „Perspectiva europeană 
a tribunalelor speciale de toxicomanie şi alte alternative la încarcerare”, organizată la 
Strassbourg – Franţa 

2006 Simpozionul internaţional „Contribuţia criminalisticii la investigarea actelor teroriste şi 
a altor evenimente cu consecinţe grave”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor din 
România şi Inspectoratul General al Poliţiei Române la Bucureşti, ocazie cu care am 
susţinut comunicarea „Activitatea ilicită. Făptuitorii şi contribuţia acestora la 
săvârşirea infracţiunilor de terorism”. 

2005 Simpozionul naţional „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la 
început de mileniu”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor din România şi 
Inspectoratul General al Poliţiei Române la Bucureşti, ocazie cu care am susţinut 
comunicarea „Concursul formal de infracţiuni. Pluralitate aparentă ori reală?”. 

2004 Simpozionul internaţional „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale 
în stabilirea adevărului”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor din România şi 
Inspectoratul General al Poliţiei Române la Bucureşti, ocazie cu care am susţinut 
comunicarea „Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul 
infracţiunilor în domeniul intermedierii de valori mobiliare”.  

2004 Coraportor din partea Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale la secţiunea  
„Responsabilitatea penală a minorului în ordinea internă şi internaţională” a 
Congresului al XVII-lea al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal de la Beijing, 
China. 

2004 A 7-a Conferinţă bienală internaţională „Perspective internaţionale asupra 
criminalităţii, justiţiei şi ordinii publice”, organizată la Bucureşti 

2004 Auditul şi seminarul privind serviciile de inspecţie ale Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, organizate la Bucureşti de o comisie de experţi din cadrul Consiliului 
Europei 

2004 A 8-a Reuniune Ştiinţifică Naţională a Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din 
România, organizată în localitatea Predeal, judeţul Braşov 

2003 A 7-a Reuniune Naţională a Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România, 
organizată în localitatea Moneasa, judeţul Arad 



2003 Conferinţa Naţională a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale referitoare la „Noua 
legislaţie penală din perspectiva europeană”, organizată la Timişoara 

2002 Seminarul avansat de probleme de infracţionalitate economică, organizat de Centrul 
SECI din Bucureşti şi F.B.I, la Bucureşti. 

2002 Seminarul privind aspecte noi ale infracţionalităţii economice, organizat de OFFICE 
TAIEX la Munchen – Germania 

2002 Ţinerea mai multor prelegeri în cadrul cursurilor postuniversitare organizate de 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” la specializarea criminalistică 

2001 Seminarul privind forme noi de infracţionalitate economică, organizat de Academia 
de Poliţie din Munster – Germania 

1999 Congresul al XVI-lea al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal de la Budapesta – 
Ungaria 

  

Proiecte de 
cercetare/dezvoltare/Granturi 

 

2015-2016 Proiectul „Cooperarea judiciară europeană în domeniul combaterii criminalităţii 
informatice”, finanţat de DG Justice, în valoare de 83.069 euro. 

2014 Director al unui proiect de cercetare naţională, în valoare de 5.000 euro, în 
echivalent euro, în urma căruia am elaborat, în anul 2014, pentru beneficiarul SC 
Lupu & Partners SRL două module de cercetare: „Aspecte de noutate introduse în 
materie penală la 1 februarie 2014” şi „Aspecte de noutate introduse în materie 
procesual-penală la 1 februarie 2014”, ultimul în coautorat. 

2013-2015 Proiectul „Integrat, Activ, Independent! Facilitarea integrării pe piaţa muncii a 
grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş”, în valoare de 2.237.508,00 lei, cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea 
resurselor umane 2007-2013 

2013-2015 Proiectul „Support for Transfer of European Prison Sentences towards Resettlement 
(STEPS 2 Resettlement)”, finanţat de către Comisia Europeană prin programul 
JUST/2013/JPEN/AG/4605 

2010-2013 Proiectul CONSENT FP7 „Consumer sentiment regarding privacy on user generated 
content (UGC) services in the digital economy”, finantat de Comisia Europeana, in 
valoare de 2.599.570 euro, perioada 2010-2013, referitor la Ocrotirea dreptului la 
intimitate in mediul online, in cadrul retelelor de socializare. 

2009 Participant în cadrul programului de cercetare anual al Asociaţiei Române de Ştiinţe 
Penale cu studiul „Concursul de norme penale (concurs de texte). Reflecţii”, publicat 
în Revista de drept penal nr. 2, 2009, p. 61-95. 

2008-2009 Membru voluntar-expert în echipa de implementare a proiectului intitulat „Centru 
Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere”, aferent 
contractului de finanţare nerambursabilă RO-2006/018-446.01.01.02.20 din 
programul PHARE CBC RO-HU 2006; perioada de implementare a proiectului a fost 
10 octombrie 2008 – 10 august 2009. 

2008 Participant în cadrul programului de cercetare anual al Asociaţiei Române de Ştiinţe 
Penale cu studiul „Unitatea de infracţiune şi pluralitatea de infracţiuni. Reflecţii”, 
publicat în Revista de drept penal nr. 2, 2008, p. 104-119 

2008 Dezvoltarea pe baza contractului de cercetare nr. 1528052 din 9 aprilie 2008 unui set 
de recomandări referitor la instrumentarea cazurilor denumite generic deţinere de 
droguri pentru consum personal, pentru domeniul specific de activitate, la solicitarea 
Agenţiei Naţionale Antidrog, în calitate de beneficiar 

  

Distincţii şi premii  



  

2014 
 
 

2012 

Semnul Onorific În serviciul Patriei pentru ofiţeri acordat la data de 15.01.2014 prin 
Ordinul MAI nr. 264 din 28.11.2012 pentru XV ani de activitate şi rezultate meritorii în 
îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; 
Distincţia Juridica acordată de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe 
Cristea” în anul 2012 pentru aportul deosebit adus la dezvoltarea învăţământului 
juridic, a legislaţiei şi jurisprudenţei din România; 

2010 Premiul „Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea „Explicaţii 
preliminare ale noului Cod penal”, vol. I (art. 1-52), Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2010, realizată de George Antoniu (coordonator şi coautor), Constantin 
Bulai, Constantin Duvac, Ioan Griga, Gheorghe Ivan, Constantin Mitrache, Ioan 
Molnar, Ilie Pascu, Viorel Paşca, Ovidiu Predescu. 

2009 Premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea „Tratat de 
drept penal. Partea specială”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, realizată împreună 
cu prof. univ. dr. Gheorghe Diaconescu 

2006 Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” în gradul de „ofiţer” cu însemn pentru militari prin 
Decretul nr. 1401 din 18 decembrie 2006 emis de Preşedintele României 

2006 Menţionat în Enciclopedia Personalităţilor din România 2006 (Hübners Who is Who) 

2005-2015 Diplome de excelenţă din partea Asociaţiei Criminaliştilor din România, Revistei 
Române de Criminalistică, Biroului Naţional Interpol şi a Inspectoratului General al 
Poliţiei Române, Universitatea Agora din Oradea 

2005-2015 Diplome de onoare acordate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, Asociaţia 
Criminaliştilor din România, Revista română de criminalistică 

  

Activităţi extraprofesionale  
  

2015-prezent 
2015-prezent 
2015-prezent 

 
2014-prezent 

Membru (fondator) corespondent al Academiei de Ştiinţe Juridice din România 
Președinte al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 
Preşedinte al Grupului naţional român afiliat la Asociaţia Internaţională de Drept 
Penal cu sediul în Paris – Franţa  
Președinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România  

2013-prezent Membru în Consiliul Director al Uniunii Juriştilor din România 

2013-prezent Membru în Societatea „Titu Maiorescu” 

2013-prezent Redactor al Revistei Dreptul 

2012-prezent Redactor şef al Revistei de drept penal, publicaţie ce apare de patru ori pe an sub 
egida Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 

2012-prezent Redactor şef al Criminal Law Review, ISSN 2248–0528, 
(http://www.criminallawreview.eu/editorial-team), publicaţie semestrială editată de 
Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi Editura Universul Juridic 

2011-prezent Membru în Colegiul de redacţie al Forensic Science Forum 
(http://www.forensicscienceforum.ro), realizată de Academia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza” din Bucureşti. 

2011-2012 Redactor şef adjunct al Criminal Law Review, ISSN 2248–0528, 
(http://www.criminallawreview.eu/editorial-team), publicaţie semestrială editată de 
Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi Editura Universul Juridic 

2011-prezent Evaluator naţional al dosarelor depuse pentru obţinerea burselor de studii în 
străinătate, pentru domeniul Drept, la Agenţia de Credite şi Burse de Studii din 
Cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului 

2010-2012 Membru în Colegiul de redacţie al Revistei Dreptul, ediţia în limba engleză (Law 
Review), realizată sub egida Uniunii Juriştilor din România 



2010-2015 Secretar general al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 

2010-2015 Vicepreşedinte al Grupului naţional român afiliat la Asociaţia Internaţională de Drept 
Penal 

2010-2014 Vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România 

2010-prezent Cercetător asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” 
al Academiei Române 

2009 Membru fondator al Societăţii Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice 
(PERGAM) 

2009-prezent Membru în Consiliul director al Societăţii Autorilor şi Editorilor Români de Opere 
Ştiinţifice (PERGAM) 

2009-prezent Formator al SC Form-Expert SRL din Bucureşti 

2009-2012 Redactor şef adjunct al Revistei de drept penal, publicaţie ce apare de patru ori pe 
an sub egida Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 

2008-prezent Membru al Centrului Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii 
Transfrontaliere din cadrul Universităţii AGORA din Oradea 
(http://www.cepct.ro/membri.php) 

2008-prezent Membru al Uniunii Juriştilor din România 

2008-2012 Membru în Consiliul ştiinţific al Centrului de cercetare ştiinţifică „Yolanda Eminescu-
Otilia Calmuschi” al Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale 

2008-2012 Membru fondator al Centrului de cercetare ştiinţifică „Yolanda Eminescu-Otilia 
Calmuschi” din cadrul Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale 

2014-prezent 
2007-2014 

Preşedintele Consiliului ştiinţific al Revistei române de criminalistică 
Membru în Consiliul ştiinţific al Revistei române de criminalistică 

2007-prezent Referent ştiinţific al Revistei române de dreptul proprietăţii intelectuale 

2006-prezent Membru în Consiliul director al Asociaţiei Criminaliştilor din România 

2006-prezent Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România 

2006-prezent Membru în Consiliul ştiinţific al Revistei române de dreptul proprietăţii intelectuale 

2006-prezent Membru al Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale 

2004-2008 Membru al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România 

2003-2009 Membru în Colegiul de redacţie al Revistei de drept penal, publicaţie ce apare de 
patru ori pe an sub egida Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 

2003-2010 Secretar-trezorier al Grupului naţional român afiliat la Asociaţia Internaţională de 
Drept Penal 

2000-prezent Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal 

1998-prezent Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

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 



Franceză  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utiliz
ator 
expe
rime
ntat 

Engleză   B2 90% B2 95% B2 72% B2 72% B2 62% 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
(**) Holder of the "Certificate of attainment in modern languages" (English), no.   

       P6-090036, issued by ECL Consortium on 20.04.2013 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - sunt o persoană conştiincioasă la locul de muncă 
- stabilesc cu uşurinţă relaţii de comunicare cu alte persoane 
- abilităţi avansate de a lucra şi colabora cu alte persoane, în condiţiile în care am 
coordonat activitatea a peste 3700 oameni la nivel naţional, în cei cca 10 ani de 
directorat 
- învăţ repede cunoştinţele care îmi sunt folositoare în profesie 
- am cunoştinţe solide în domeniul consultanţei şi apărării în procesele penale, 
cercetării penale, dreptului penal, dreptului procesual penal şi criminalisticii (tactică şi 
metodică), precum şi în cel al activităţii de control, verificare a petiţiilor, cercetare 
administrativă, cercetare disciplinară şi audit intern 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- abilităţi în coordonarea de proiecte de cercetare ştiinţifică, precum şi în 
problematica resurselor umane 
- am fost managerul unor organizaţii care, la nivel central, au avut peste 400 de 
lucrători 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Windows 2007, Windows XP (Word, Excel şi 
Power Point)  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare În domeniul activităţii ştiinţifice pot da referinţe despre capacităţile mele în domeniu 
domnii/doamnele: prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, vicepreședinte al Uniunii Juriștilor 
din România și director al publicațiilor Dreptul; prof. univ. dr. Viorel Roş, 
Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti; prof. univ. dr. Iancu Elena, Universitatea 
Agora din municipiul Oradea, conf. univ. dr. Mihaela Prună, Universitatea Româno-
Americană din București şi lector univ. dr. Nicolae Grofu de la Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. 

  

Anexe Lista lucrărilor (tratate, cursuri universitare, monografii, articole, recenzii) publicate 
(documentul Word: ANEXA CV - Lista publicatii.doc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ELABORATE ŞI PUBLICATE 
 
 
 Tratate: 
 1. Tratat de drept penal. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 1158 pp., ISBN 
978-973-115-541-8, de Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, contribuţia proprie este de 765 
pagini (pp.: 324-1089), tiraj 1052 exemplare; 

21. Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. I (art. 1-52), Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2010, 554 pp. de George Antoniu (coordonator şi coautor), Constantin Bulai, Constantin 
Duvac, Ioan Griga, Gheorghe Ivan, Constantin Mitrache, Ioan Molnar, Ilie Pascu, Viorel Paşca, 
Ovidiu Predescu, ISBN 978-973-127-374-7; 978-973-127-375-4 (vol. 1), contribuţia proprie este de 
65 pagini (pp.: 308-373), tiraj 1000 exemplare;  

22. Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. II (art. 53-187), Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011, 596 pp. de George Antoniu (coordonator şi coautor), Bogdan-Nicolae Bulai, 
Constantin Bulai, Ştefan Daneş, Constantin Duvac, Mioara-Ketty Guiu, Constantin Mitrache, 
Cristian Mitrache, Ioan Molnar, Ion Ristea, Constantin Sima, Vasile Teodorescu, Ioana Vasiu, Adina 
Vlăsceanu, ISBN 978-973-127-374-7; 978-973-127-570-3 (vol. 2), contribuţia proprie este de 90 
pagini (pp.: 497-555, 564-596), tiraj 850 exemplare; 

23. Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. III (art. 188-256), Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2013, 695 pp. de George Antoniu (coordonator şi coautor), Constantin Duvac, Daniela 
Iuliana-Lămășanu, Ilie Pascu, Constantin Sima, Tudorel Toader, Ioana Vasiu, ISBN 978-973-127-
374-7; 978-606-673-182-9 (vol. 3), contribuţia proprie este de 101 pagini (pp.: 462-515, 550-598), 
tiraj 350 exemplare.  

31. Explicaţiile noului Cod penal, vol. I (art. 1-52), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 
586 pp. de George Antoniu (coordonator şi coautor), Tudorel Toader (coordonator şi coautor), 
Costică Bulai, Bogdan Nicolae Bulai, Constantin Duvac, Ioan Griga, Ion Ifrim, Gheorghe Ivan, 
Constantin Mitrache, Ioan Molnar, Ilie Pascu, Viorel Paşca, Ovidiu Predescu, ISBN 978-606-673-337-
3; 978-606-673-338-0 (vol. 1), contribuţia proprie este de 71 pagini (pp.: 328-399), tiraj peste 300 
exemplare; 

32. Explicaţiile noului Cod penal, vol. II (art. 53-187), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 
586 pp. de George Antoniu (coordonator şi coautor), Tudorel Toader (coordonator şi coautor), 
Alexandru Boroi, Versavia Brutaru, Bogdan Nicolae Bulai, Costică Bulai, Ştefan Daneş, Constantin 
Duvac, Mioara Ketty Guiu, Ion Ifrim, Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Ioan Molnar, Ion Ristea, 



Constantin Sima, Vasile Teodorescu, Ioana Vasiu, Adina Vlăsceanu, ISBN 978-606-673-337-3; 978-
606-673-339-2 (vol. 2), contribuţia proprie este de 57 pagini (pp.: 509-522, 536-558, 567-589), tiraj 
peste 300 exemplare; 

33. Explicaţiile noului Cod penal, vol. III (art. 188-256), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2015, 654 pp. de George Antoniu (coordonator şi coautor), Tudorel Toader (coordonator şi coautor), 
Versavia Brutaru, Constantin Duvac, Ion Ifrim, Daniela Iuliana Lămăşanu, Ilie Pascu, Marieta Safta, 
Constantin Sima, Tudorel Toader, Ioana Vasiu, ISBN 978-606-673-337-3; 978-606-673-340-3 (vol. 
3), contribuţia proprie este de 89 pagini (pp.: 458-511, 546-582), tiraj peste 300 exemplare; 

34 Explicaţiile noului Cod penal, vol. IV (art. 257-366), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2016, 892 pp. de George Antoniu (coordonator şi coautor), Tudorel Toader (coordonator şi coautor), 
Versavia Brutaru, Ştefan Daneş. Constantin Duvac, Ioan Griga, Ion Ifrim, Gheorghe Ivan, Gavril 
Paraschiv, Ilie Pascu, Ion Rusu, Marieta Safta, Iancu Tănăsescu, Tudorel Toader, Ioana Vasiu, ISBN 
978-606-673-337-3; 978-606-673-341-0 (vol. 4), contribuţia proprie este de 72 pagini (pp.: 394-466), 
tiraj peste 300 exemplare. 
 

Cursuri universitare: 
1. Drept penal. Partea specială, curs, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, vol. III, Bucureşti, 

2005, 432 pp. de Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, ISBN 973-725-093-1; ISBN 973-725-
297-7 (vol. 3), Cod CNCSIS 171, contribuţia proprie este de 273 pagini (pp.: 25-61; 178-316; 317-
401; 417-432), tiraj 2000 exemplare; 

2. Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, curs, vol. I, Editura Fundaţiei „România de 
Mâine”, Bucureşti, 2006, 432 pp. de Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, ISBN 973-725-492-
9; ISBN 973-725-495-3 (vol. 1), Cod CNCSIS 171, contribuţia proprie este de 215 pagini (p.: 80-93; 
181-210; 211-263; 429-560), tiraj 3000 exemplare; 

21. Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, curs, vol. II, Editura Fundaţiei „România de 
Mâine”, Bucureşti, 2006, 616 pp. de Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, ISBN (10)973-725-
492-9; ISBN (10)973-725-592-5; ISBN (13)978-973-725-592-1 (vol. 2), Cod CNCSIS 171, contribuţia 
proprie este de 542 pagini (p.: 11-132; 133-358; 359-390; 435-460; 461-601), tiraj 3000 exemplare; 

3. Drept penal. Partea specială, vol. I, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2006, 
584 pp. de Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, ISBN (10)973-725-725-1; (13)978-973-725-
725-3; ISBN (10)973-725-726-X; (13)978-973-725-726-0 (vol. 1), Cod CNCSIS 171, contribuţia 
proprie este de 317 pagini (p.: 276-323; 324-584), tiraj 5000 exemplare; 

31. Drept penal. Partea specială, vol. II, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 
2007, 452 pp. de Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, ISBN 978-973-725-851-9; ISBN 978-
973-725-852-6 (vol. 2), Cod CNCSIS 171, contribuţia proprie este de 293 pagini (p.: 11-142; 143-200; 
201-386), tiraj 3000 exemplare; 

4. Drept penal. Partea specială, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007, 588 
pp. de Gheorghe Diaconescu (coordonator), Mioara Ketty Guiu, Constantin Duvac, ISBN 978-973-
163-102-8, Cod CNCSIS 171, contribuţia proprie este de 266 pagini (p.: 178-204; 205-380; 381-446), 
tiraj 5000 exemplare. 

5. Drept penal. Partea specială, curs universitar, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010, 
ISBN 978-973-115-818-1; ISBN 978-973-115-819-8 (vol. 1), 618 pp., tiraj 60 exemplare; 

51. Drept penal. Partea specială, curs universitar, vol. II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010, 
ISBN 978-973-115-818-1; ISBN 978-973-115-820-4 (vol. 2), 413 pp, tiraj 60 exemplare. 

6. Drept penal. Partea specială, curs universitar, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2015, ISBN 978-606-673-767-8, ISBN 978-606-673-768 (vol. 1), 570 pp, tiraj peste 300 exemplare. 
 

Cărţi de specialitate: 
1. Ocrotirea prin mijloace penale şi procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii 

Europene, Editura „Pro Universitaria”, Bucureşti, 2008, 313 pp., în colaborare cu Petre Buneci şi 
Ovidiu Florin Dobleagă, ISBN 978-973-129-183-3, contribuţia proprie este de 110 pagini (p.: 20-85; 
99-119; 120-155), tiraj 500 exemplare; 



2. Pluralitatea aparentă de infracţiuni, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 312 pp., 
ISBN 978-973-127-122-4, tiraj 500 exemplare; 

3. Protecţia juridico-penală a desenelor şi modelelor, prim autor, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2009, 429 pp., în colaborare cu Ciprian Raul Romiţan, ISBN 978-973-127-184-2, 
contribuţia proprie este de 214 pp. (operă comună), tiraj 300 exemplare; 

4. Criminalitatea violentă, prim autor, Editura Little Star, Bucureşti, 2010, 319 pp., în 
colaborare cu Vasile Lăpăduşi, ISBN 978-973-88969-5-6, contribuţia proprie este de 159 pp. 
(operă comună); 

5. Investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul crimei organizate (coordonator 
ştiinţific, împreună cu alţi şapte specialişti şi consultant de specialitate), Asociaţia Criminaliştilor din 
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-0-08274-6, 382 pp; 

6. Parteneriatul medic-pacient din perspectiva prevenirii malpraxisului (coordonator), de 
Tudorel Badea Butoi, Mirela Iavorschi, Cristian Iavorschi, Editura  RCR Editorial, Bucureşti, 2011, 
ISBN 978-973-1939-88-9, 249 pp.; 

7. Răspunderea juridică în practica medicală (coordonator de specialitate), de Tudorel Badea 
Butoi, Mirela Iavorschi, Cristian Iavorschi, Editura  RCR Editorial, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-
8300-05-4, 187 pp.; 

8. Dicţionar român de criminalistică, coautor, Tipografia Triumph, Bucureşti, 2012, ISBN 978-
973-0-11589-5, 314 pp., tiraj 2000 exemplare; 

9. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de corupţie, prim autor, Asociaţia Criminaliştilor din 
România, Bucureşti, 2012, 161 pp. (din care contribuţie proprie de la p. 11 la p. 60), ISBN 978-606-
8264-15-8; 

10. Criminal Represion in the Context of the Economic Crisis and the Maximization of Crime at 
European and Global Level, prim coordonator, Medimond International Proceedings, Monduzzi 
Editore International Proceedings Division, printed in April 2013 by Editografica Bologna (Italy), 536 
pp., ISBN 978-88-7587-675-3; 

11. Valorificarea urmelor și mijloacelor materiale de probă prin expertize criminalistice, prim 
coordonator, Editura Universul Juridic, București, 2013< 

12. Pluralitatea aparentă de infracţiuni, ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2016, 233 pp., ISBN 978-606-673-764-7, tiraj peste 300 exemplare; 

13. Concursul de norme penale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016, 131 pp., ISBN 978-
606-673-765-4, tiraj peste 300 exemplare; 

 
Articole: 
1. Infracţiunea de contrabandă, Revista de drept penal (BDI) nr. 1, 1998, ISSN 1223-0790, p. 

39-42; 
2. Violare de domiciliu şi furt calificat, Revista de drept penal (BDI) nr. 4, 1998, ISSN 1223-

0790, p. 85-89; 
3. Infracţiunea de intermediere de valori mobiliare, Revista de drept penal (BDI) nr. 3, 2000, 

ISSN 1223-0790, p. 91-93; 
4. La legislation pénale roumaine contre la discrimination raciale, Revue internationale de droit 

pénal nr. 1-2, 2002, Editeur ERES, ISSN 0223-5404, p. 255-257, prim autor, în colaborare cu Ovidiu 
Florin Dobleagă; 

5. La responsabilité pénale des mineurs dans l’ordre interne et internationale, Revue 
internationale de droit pénal nr. 1-2, 2004, Editeur ERES, ISSN 0223-5404, p. 483-491, în colaborare 
cu George Antoniu; 

6. Controverse privind cercetarea disciplinară şi penală a poliţiştilor. Soluţii, Pro Patria Lex nr. 
5, 2004, p. 237-248; 

7. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunilor în 
domeniul intermedierii de valori mobiliare, în lucrarea colectivă „Rolul şi contribuţia probelor 
criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura „Luceafărul”, Bucureşti, 2005, p. 282-
290; 



8. Unele infracţiuni privind exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, Revista 
română de dreptul proprietăţii intelectuale, clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 2, 2006, ISSN 1584-7241, 
p. 131-144; 

9. Infracţiunea de contrafacere a unui brevet de invenţie, Revista română de dreptul 
proprietăţii intelectuale, clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 3, 2006, ISSN 1584-7241, p. 81-93; 

10. Infracţiunea de însuşire a calităţii de inventator, Revista română de dreptul proprietăţii 
intelectuale, clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 4, 2006, ISSN 1584-7241, p. 86-94; 

11. Conflictul de interese, Analele Universităţii Spiru Haret, seria Ştiinţe Juridice, an 4, 2006, p. 
5-12, în colaborare cu Gheorghe Diaconescu; 

12. Activitatea ilicită. Făptuitorii şi contribuţia acestora la săvârşirea infracţiunilor de terorism, 
în lucrarea colectivă „Contribuţia criminalisticii la investigarea actelor teroriste şi a altor evenimente 
cu consecinţe grave”, Editura S.C. „Luceafărul” S.A., Bucureşti, 2007, p. 208-215; 

13. Însuşirea fără drept a calităţii de autor al desenului sau modelului industrial, Revista 
română de dreptul proprietăţii intelectuale, clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 1, 2007, ISSN 1584-7241, 
p. 42-49; 

14. Analiza infracţiunii prevăzută în art. 1398 din Legea nr. 8/1996, Revista română de dreptul 
proprietăţii intelectuale, clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 4, 2007, ISSN 1584-7241, p. 44-61; 

15. Din nou despre însuşirea fără drept a calităţii de autor al desenului sau modelului, Revista 
română de dreptul proprietăţii intelectuale, clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 1, 2008, ISSN 1584-7241, 
p. 68-88; 

16. Contrafacerea fără drept a desenului sau modelului, Revista română de dreptul proprietăţii 
intelectuale, clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 2, 2008, ISSN 1584-7241, p. 87-97; 

17. Unitatea de infracţiune şi pluralitatea de infracţiuni. Reflecţii, Revista de drept penal (BDI) 
nr. 2, 2008, ISSN 1223-0790, p. 104-119; 
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legislaţie penală română din perspectivă europeană”, Revista de drept penal (BDI) nr. 1/2004, ISSN 
1223-0790, p. 139-141, în colaborare cu Ovidiu Florin Dobleagă; 

3. Cel de-al XI-lea Simpozion de Criminalistică, Revista română de criminalistică, clasificată 
CNCS B+, (BDI) nr. 3/2009, ISSN 1454-3117, p. 97-101, în colaborare cu Vasile Lăpăduşi; 

4. Al XVIII-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal (AIDP), Revista de drept 
penal (BDI) nr. 4/2009, ISSN 1223-0790, p. 180-182; 

5. Un eveniment important în viaţa Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale şi a Revistei de drept 
penal, Revista de drept penal (BDI) nr. 4/2010, ISSN 1223-0790, p. 154-160; 

6. Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române, pe anul 2011, Revista de drept penal (BDI) nr. 2/2011, ISSN 1223-0790, p. 183-
185; 

7. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pe anul 2011, Revista 
de drept penal (BDI) nr. 2/2011, ISSN 1223-0790, p. 190-196; 

8. Sesiunea ştiinţifică „Noua legislaţie penală – o nouă etapă în consolidarea statului de drept 
român”. Iaşi, 28-29 octombrie 2011, Revista de drept penal (BDI) nr. 4/2011, ISSN 1223-0790, p. 
173-178; 

9. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pe anul 2012, Revista 
de drept penal (BDI) nr. 2/2012, ISSN 1223-0790, p. 177-183; 

10. Conferinţa cu participare internaţională „Noua legislaţie penală: tradiţie, reformă, progres 
juridic” – Bucureşti, Aula Academiei Române, 26 octombrie 2012, Revista de drept penal (BDI) nr. 
4/2012, ISSN 1223-0790, p. 170-173; 

11. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pe anul 2013, 
Revista de drept penal (BDI) nr. 2/2013, p. 200-208, ISSN 1223-0790; 

12 Unele aspecte despre Adunarea Generală a Asociaţiei Criminaliştilor din România, Revista 
română de criminalistică, clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 2/2015, ISSN 1454-3117, p. 1893-1898, în 
coutorat cu Dan Voinea şi Vasile Lăpăduşi. 
 

Recenzii: 
1. George Antoniu, Emilian Dobrescu, Tiberiu Dianu, Gheorghe Stroe, Tudor Avrigeanu, 

Reforma legislaţiei penale, Editura Academiei, Bucureşti, 2003, 339 p., Revista de drept penal, (BDI) 
nr. 1/2004, ISSN 1223-0790, p. 156-162; 

2. Ciprian Raul Romiţan, Mariana Liliana Savu, Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 536 p., Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale, 
clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 4/2008, ISSN 1584-7241, p. 238-241; 

3. Ghid anti-piraterie software, Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale, clasificată 
CNCS B+, (BDI) nr. 3/2011, ISSN 1584-7241, p. 234-239; 



4. Realizarea scopului şi a regulilor de bază ale procesului penal prin metode şi tehnici ale 
Criminalisticii, Revista română de criminalistică, clasificată CNCS B+, (BDI) nr. 1/2012, ISSN 1454-
3117, p. 934-937. 
 
 
 

Data: 1 mai 2016 
Prof. univ. dr. Constantin Duvac 

  _______________ 

  



 
 Curriculum-vitae Drumcea Gabriel 1/3  

 

 Curriculum vitae  

Europass  

Informaţii personale  

Nume  DRUMCEA GABRIEL  

Adresă  MANGALIA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, 

NR. 24H, JUD. CONSTANTA, COD POSTAL 

905500  

Telefon  Fix: 0241752274; Mobil: 0752037503  

E-mail  gabidrumcea@yahoo.com  

Naţionalitate  Română  

Data naşterii  03.04.1973  

Sex  masculin  

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional  ŞCOALA DOCTORALĂ ORDINE PUBLICĂ 

ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ  

Experienţa profesională  

Perioada  Noiembrie 2007-prezent  

Numele şi adresa angajatorului  I.P.J. Constanta – Serviciul de Investigare a 

Criminalitatii Economice  

Funcţia sau postul ocupat  Ofiter specialist  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitati specifice muncii de politie pe linia 

constatarii si cercetarii infractiunilor prevezute 

de Codul Penal si alte legi speciale ce sunt de 

competenta politiei de investigare a 

criminalitatii economice.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Biroul de Investigare a Criminalitatii Economice 

Mangalia  

Perioada  Noiembrie 2006-noiembrie 2007  

Numele şi adresa angajatorului  Scoala de Formare Initiala si Continua a 

Personalului Politiei de Frontiera Constanta  

Funcţia sau postul ocupat  Instructor politie  

Tipul activitatii sau sectorul de activitate  Catedra de pregatire juridica, limbi straine si 

stiinte socio-umane  

Activitati si responsabilitati principale  Activitati didactice de instruire a personalului 

Politiei de Frontiera in domeniul juridic  

Perioada  1999-2006  

Numele şi adresa angajatorului  I.P.J. Constanta – Politia statiunii Neptun  

Funcţia sau postul ocupat  Ofiter specialist – sef formatiune  

Tipul activitatii sau sectorul de activitate  Formatiunea de Investigare a Criminalitatii 

Economice  

Activitati si responsabilitati principale  Activitati specifice muncii de politie pe linia 

constatarii si cercetarii infractiunilor prevezute 

de Codul Penal si alte legi speciale ce sunt de 

competenta politiei de investigare a 

criminalitatii economice, conducerea formatiunii  

Perioada  1998-1999  

Numele şi adresa angajatorului  I.P.J. Constanta – Politia mun. Mangalia  

Funcţia sau postul ocupat  Ofiter principal  

 

  



 



 

  



  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Personal information 
 

Surname(s) / First name(s) CAVAROPOL Dan Victor  

Address(es) No. 9, Camil Ressu Boulevard, Bl.58, Apt.152, sector 3, Bucharest, ROMANIA 

Telephone(s)  Mobile: 0040 740 103 519 

Fax(es) 0040 21 317 08 44 

E-mail loporavac@yahoo.fr 
  

Nationality Romanian 
  

Date of birth 24.08.1968 
  

Gender Male 
  

Desired employment / 
Occupational field 

University Professor) / Fire Officer (military rank – Lieutenant-Colonel) / PhD / 
engineer 

  

Dates 2006-2007 

Occupation or position held Chief of the Engineering Department 

Main activities and responsibilities Coordination of the Engineering Department activity, Master Courses coordinator 

Name and address of employer “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy – Fire Officers Faculty,  
1A, Privighetorilor Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA 

Type of business or sector University education 

Dates  

  01.03.2008  
 
    Dean of the Fire Officers Faculty of Police Academy, Bucharest, Romania 
   Coordination of the entire activity in the faculty 
 
   “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy – Fire Officers Faculty,  
   1A, Privighetorilor Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA 
   University education 
 
   2006-2007 

Occupation or position held Chief of the Engineering Department 

Main activities and responsibilities Coordination of the Engineering Department activity, Master Courses coordinator 

Name and address of employer “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy – Fire Officers Faculty,  
1A, Privighetorilor Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA 

Type of business or sector University education 

Name and address of employer “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy – Fire Officers Faculty,  
1A, Privighetorilor Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA 

Type of business or sector University education 
  

Dates 2004-2006 

Occupation or position held Scientific Secretary of the Fire Officers Faculty 

Main activities and responsibilities Coordination of educational and scientific activity of the Fire Officers Faculty 

Name and address of employer “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy – Fire Officers Faculty,  
1A, Privighetorilor Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA 

Type of business or sector University education 
  

 
 

Dates 2003-2007 

Occupation or position held University Reader (Assistant Professor) 

Main activities and responsibilities Teaching Course, seminaries, laboratories 

Name and address of employer “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy – Fire Officers Faculty,  
1A, Privighetorilor Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA 

mailto:loporavac@yahoo.fr


Type of business or sector University education 
  

Dates 1999-2003 

Occupation or position held University Lecturer 

Main activities and responsibilities Teaching Course, seminaries, laboratories 

Name and address of employer “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy – Fire Officers Faculty,  
1A, Privighetorilor Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA 

Type of business or sector University education 
  

Dates 1995-1999 

Occupation or position held University Assistant 

Main activities and responsibilities Teaching seminaries, laboratories 

Name and address of employer “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy – Fire Officers Faculty,  
1A, Privighetorilor Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA 

Type of business or sector University education 
  

Dates 1992-1995 

Occupation or position held University Tutor Assistant 

Main activities and responsibilities Teaching seminaries, laboratories 

Name and address of employer “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy – Fire Officers Faculty,  
1A, Privighetorilor Street, sector 1, Bucharest, ROMANIA 

Type of business or sector University education 
  

Education and training  
  

Dates 2001 

Title of qualification awarded Master of Science 

Principal subjects/occupational skills 
covered 

Droit de la Securite Civile et des Risques 

Name and type of organization 
providing education and training 

Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, France 
University education 

  

Dates 1996-2001 

Title of qualification awarded Bachelor of Lawyer  

Principal subjects/occupational skills 
covered 

Lawyer skills 

Name and type of organization 
providing education and training 

Police Academy “Alexandru Ioan Cuza”, Faculty of Law, Bucharest, Romania 
University education 

  

Dates 1993-1999 

Title of qualification awarded PhD engineering Diploma – Hydraulics and Hydrokinetics 

Principal subjects/occupational skills 
covered 

Hydraulics and hydrokinetics 

Name and type of organization 
providing education and training 

Technical University of Civil Engineering of Bucharest (UTCB), Romania 
University education 

  

Dates 1990-1991 

Title of qualification awarded Conducteur des Travaux 

Principal subjects/occupational skills 
covered 

Public administration activities manager 



Name and type of organization 
providing education and training 

Ecole Speciale des Travaux Publics, Eyrolles, Paris, France 
University education 

  

Dates 1987-1992 

Title of qualification awarded Bachelor in engineering – installations for constructions 

Principal subjects/occupational skills 
covered 

Basic Engineering, installations for constructions domain education. 

Name and type of organization 
providing education and training 

Civil Engineering Institute, Faculty of Building Services, Bucharest, Romania 
University education 

  

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother tongue(s) Romanian 
  

Other language(s)  

Self-assessment 
 

Understanding Speaking Writing 

European level (*) 
 

Listening Reading Spoken interaction Listening Reading 

French  C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

English  C2 Proficient user C2 Proficient user C1 Independent user C2 Proficient user C1 Independent user 
 

(*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

 

  



  
 

 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ţupulan Marin-Claudiu 

Adresă România, Bucureşti, Sos. Berceni, Nr. 9 sector 4  

E-mail klaudiutupulan@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 21 iunie 1970 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 25 Martie 2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Poliţie (Împuternicit) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate din Facultatea de 
Poliţie; 

- cooperează cu şefii inspectoratelor generale beneficiare; 
- colaborează cu structurile centrale de conducere ale fiecărei specializări pentru 

disciplinele de specialitate, cu instituţii ale autorităţilor publice centrale şi locale, 
cu instituţii cu activitate ştiinţifică, cu alte instituţii universitare, centre de 
informare a organizaţiilor internaţionale. 

- reprezintă (când este delegat) instituţia în relaţiile interne şi internaţionale; 
- elaborează şi participă la cursuri, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică. 

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 universitar 
  

Perioada 15 Martie 2016 – 25 Martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Director al Departamentului de Poliţie şi Ştiinţe Comportamentale 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate din departament; 
- elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post; 
- elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ; 
- urmăreşte elaborarea şi avizează programele analitice/fişele pentru disciplinele 

studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ; 
- coordonează desfăşurarea activităţilor de la disciplinele repartizate conform 

planurilor de învăţământ şi statului de funcţii al personalului didactic; 
- elaborează cursurile şi conduce activităţile de predare la disciplinele repartizate 

conform planurilor de învăţământ şi statului de funcţii al personalului didactic; 
- organizează conducerea aplicaţiilor şi lucrări practice ce revin disciplinelor 

repartizate conform planurilor de învăţământ. 

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 universitar 
  

 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/


Perioada Martie – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea predărilor, seminariilor şi lucrărilor practice la disciplinele  
„Investigaţii criminale” şi „Drept poliţienesc; 

- îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor de masterat; 
- activităţi de tutoriat a studenţilor si consultaţii acordate acestora; 
- examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor 

de examene. 

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 Martie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat în domeniul „Ordine publică şi siguranţă naţională” 

Activităţi şi responsabilităţi principale - asigurarea îndrumării ştiinţifice, profesionale şi deontologice a fiecărui student-
doctorand;  

- propunerea comisiei de doctorat; 
- propunerea temelor de cercetare;  
- asigurarea condiţiilor şi stimularea progresului studenţilor-doctoranzi în 

cercetarea  pe care o realizează;  
- efectuarea monitorizării şi evaluării obiective şi riguroase; 
- participarea la competiţii pentru granturi doctorale; 
- participarea la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu 

metodologia specifică a procesului de evaluare; 

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 Martie 2013 – Februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea predărilor, seminariilor şi lucrărilor practice la disciplina  „Investigaţii 
criminale”; 

- îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor de masterat; 
- activităţi de tutoriat a studenţilor si consultaţii acordate acestora; 
- examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor 

de examene. 

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 2008 – Martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea predărilor, seminariilor şi lucrărilor practice la disciplina  „Investigaţii 
criminale”; 

- îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor de masterat; 
- activităţi de tutoriat a studenţilor si consultaţii acordate acestora; 
- examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor 

de examene. 

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 
  

 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/


Perioada 2004 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea seminariilor şi lucrărilor practice la disciplinele  „Bazele activităţii 
informative” şi „Combaterea criminalităţii organizate” 

- îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă; 
- activităţi de tutoriat a studenţilor si consultaţii acordate acestora; 
- examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor 

de examene. 

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 2003 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist cercetări penale 

Activităţi şi responsabilităţi principale - efectuarea anchetelor penale în cauzele complexe cu autori cunoscuţi; 
- verificarea activităţilor specifice urmăririi penale în dosarele penale cu autori 

neidentificaţi sau cu autori cunoscuţi, conform competenţei materiale; 
- avizarea începerii urmăririi penale; 
- dispunerea masurii reţinerii sau propunerea arestării faţă de invinuiţi ori 

inculpaţi, în condiţiile legii; 
- supravegherea şi îndrumarea activităţilor de cercetare penală la nivelul unităţii; 
- efectuarea serviciului la comanda unităţii; 
- instruirea membrilor escortei de transport a reţinuţilor şi arestaţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 
  

Perioada 2002 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef Birou Cercetări Penale 

Activităţi şi responsabilităţi principale - supravegherea, coordonarea şi controlul tuturor activităţilor de cercetare penală 
la nivelul unităţii; 

- aprobarea începerii urmăririi penale „in rem” sau „in personam” în toate cauzele 
penale; 

- efectuarea cercetărilor prealabile a poliţiştilor care au comis abateri disciplinare; 
- efectuarea urmăririi penale în dosarele penale complexe; 
- dispunerea masurii reţinerii sau propunerea arestării faţă de invinuiţi ori 

inculpaţi, în condiţiile legii; 
- efectuarea serviciului la comanda unităţii; 
- instruirea membrilor escortei de transport a reţinuţilor şi arestaţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 
  

Perioada 2001 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer cercetări penale 

Activităţi şi responsabilităţi principale - efectuarea de acte premergătoare în lucrările penale cu autori cunoscuţi; 
- efectuarea urmăririi penale în dosarele penale conform competenţei materiale; 
- dispunerea masurii reţinerii sau propunerea arestării faţă de invinuiţi ori 

inculpaţi, în condiţiile legii; 
- supravegherea şi îndrumarea activităţilor de cercetare penală la nivelul unităţii. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 
  

  

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/


Perioada 2000 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer poliţie rutieră 

Activităţi şi responsabilităţi principale - supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie rutieră; 
- cooperare cu alte instituţii abilitate potrivit legii pentru asigurarea securităţii 

rutiere;  
- constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul rutier; 
- desfăşurarea, potrivit competenţei, de activităţi pentru constatarea faptelor 

penale şi efectuarea de cercetări în legătură cu acestea. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – (Brigada de Poliţie Rutieră) 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, (Str. Logofăt Udrişte nr. 9-15, sector 
3)Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro (www.bpr@b.politiacapitalei.ro) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Rutieră 
  

Perioada 1999 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer Şef Post 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de constatare a infracţiunilor, 
de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de cercetare 
penală;  

- Coordonarea activităţilor de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi 
penale; 

- Coordonarea şi îndrumarea activităţilor de cercetare a locului săvârşirii 
infracţiunilor. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov  
Şos. Fabrica de Glucoză nr. 7, sect. 2, Bucureşti Tel.: 021/232.98.35 
Website: www.if.politiaromana.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 
  

Perioada 01 sept. 1999 – 30 nov. 1999 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer operativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor, conform competenţei 
materiale şi teritoriale; 

- Desfăsurarea de activităţi pentru strângerea datelor în vederea începerii 
urmăririi penale;  

- Aplicarea de măsuri pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei 
cetăţeanului; 

- Coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie  

Perioada 1990 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Subofiţer operativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor, conform competenţei 
materiale şi teritoriale; 

- Desfăsurarea de activităţi pentru strângerea datelor în vederea începerii 
urmăririi penale;  

- Aplicarea de măsuri pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei 
cetăţeanului; 

- Desfăşurarea activităţilor poliţieneşti specifice de prevenire şi combatere a 
fenomenului infracţional. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie  
  

Educaţie şi formare în 
domeniul universitar 

 

http://www.politiacapitalei.ro/
http://www.bpr@b.politiacapitalei.ro/
http://www.if.politiaromana.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/


  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe Penale 

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 2004-2008 

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

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza “Corupţia administrativă” 

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 2004-2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei , Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

  

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe Poliţieneşti 

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 1994-1999 

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 

 

  

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 

Engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 



 (*) 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 cu atribuţii în 
domeniul INFOSEC; 

 Organizarea şi coordonarea de proiecte informatice; 

 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:  

şahul; teatru; muzica; lectura. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, C, E 
  

Proiecte de 
cercetare/dezvoltare 

1. Secretar general de redacţie – Revista „Studii de Securitate 
Publică”, Indexări internaţionale: CEEOL, EBSCO, ProQest, 
Index Copernicus, Hein Online. 

2. Membru al Consiliului Ştiinţific Internaţional – Revista „Studii 
de Securitate Publică”, Indexări internaţionale: CEEOL, EBSCO, 
ProQest, Index Copernicus, Hein Online. 

3. Redactor la „Revista de investigare a criminalităţii”, Indexări 
internaţionale: EBSCO, SSRN. 

4. Redactor la „Journal of criminal investigaţion”, Indexări 
internaţionale: EBSCO, SSRN. 

5. Redactor la Revista „Pro patria lex”, Indexări internaţionale: 
SSRN. 

  

Afilieri profesionale 
şi ştiinţifice 

1.  Primvicepreşedinte al Asociaţiei Române pentru Studii Judiciare şi Securitate 
Publică www.sjsp.ro  

2.  Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţişilor, Secţia Română 
www.iparomania.ro 

3.  Membru al Asociaţiei Societatea Autorilor şi Editorilor Români 
de Opere Ştiinţifice www.pergam.ro 

  

 
 

14 Iunie 2016                                                                                                  Comisar-şef de poliţie 
    Profesor universitar 

                               Dr. Ţupulan Marin-Claudiu 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.sjsp.ro/
http://www.iparomania.ro/
http://www.pergam.ro/

