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 Data naşterii  02.08.1983 | Naţionalitatea ROMÂNĂ  
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 
 

04.02.2015 – prezent 
 

• Ofițer operativ pe linie de investigare a criminalității economice 
Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de 
Investigare a Criminalității  Economice 
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi : 

- investigarea infracţiunilor economico-financiare complexe 
 

01.10.2014 – 03.02.2015 • Ofițer operativ pe linie de investigare a criminalității economice 
Poliția Sector 1 Bucureşti – Serviciul de Investigare a 
Infracțiunilor Economice 
 Principalele activități și responsabilități : 

- investigarea infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale 
(drept de autor şi drepturile conexe, protecţia mărcilor şi indicaţiilor 
geografice); 

- investigarea infracţiunilor în domeniul asigurărilor; 
- investigarea infracțiunilor privind domeniul bancar; 
- investigarea infracţiunilor circumscrise evaziunii fiscale în 

domeniul ţigaretelor şi produselor din tutun, alcool, muncă la negru, 
construcţii şi materiale de construcţii, transporturi, precum şi orice alt 
domeniu conex. 

 
06.01.2014 – 30.09.2014 

 
• Ofițer operativ pe linie de investigare a criminalității economice 

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Grupul 
de lucru pentru combaterea şi documentarea infracţiunilor de 
evaziune fiscală şi spălarea banilor 
 Principalele activităţi şi responsabilităţi : 

- investigarea infracţiunilor complexe circumscrise marii evaziuni 
fiscale şi spălării banilor 
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25.07.2006 – 05.01.2014 • Ofițer operativ pe linie de investigare a fraudelor 
Poliția Sector 1 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor 
 Principalele activități și responsabilități : 

- investigarea infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale 
(drept de autor şi drepturile conexe, protecţia mărcilor şi indicaţiilor 
geografice); 

- investigarea infracţiunilor în domeniul asigurărilor; 
- investigarea infracțiunilor privind domeniul bancar; 
- investigarea infracţiunilor circumscrise evaziunii fiscale în 

domeniul ţigaretelor şi produselor din tutun, alcool, muncă la negru, 
construcţii şi materiale de construcţii, transporturi, precum şi orice alt 
domeniu conex. 

 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
 
 

2010 - 2012 • Masterat ”Management şi marketing european” 
Academia de Studii Economice - Bucureşti  

Principalele materii studiate : 
- reproiectarea managerială a organizaţiei,comunicare managerială; simularea 

proceselor ecomonice, preziviune economică, organizaţia şi managementul bazat 
pe cunoştinţe, informatică managerială, managementul vânzărilor, etică în afaceri, 
managementu intreprenorial internaţional, politici publice  europene, 
managementul corporaţiilor multinaţionale, lidership şi cultură organizaţională, 
management strategic (în limba engleză)  
Abilităţi acumulate : 

- elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi studii complexe necesare 
conducerii organizaţiei prin utilizarea conceptelor şi metodelor moderne de 
analiză şi interpretare a fenomenelor şi proceselor economico-sociale; 

- evaluarea şi diagnosticarea mediului economic şi social pe baza datelor şi 
informaţiilor privind comportamentul economic şi a modelelor explicative ale 
acestuia; 

- fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte 
complexe prin utilizarea critic-constructivă a cunoştinţelor teoretice şi a 
deprinderilor practice; 

- evaluarea, interpretarea şi explicarea într-o viziune integratoare a fenomenelor 
şi tendinţelor constatate în economia şi managementul organizaţiilor; 

- aplicarea metodelor, instrumentelor şi tehnicilor manageriale la specificul 
realităţilor economico-sociale şi al tipului comportamental al organizaţiei, în 
contextul criteriilor de eficienţă, în domenii specifice : producţie/prestare de 
servicii, aprovizionare/vânzare, resurse umane, cercetare/dezvoltare, investiţii; 

- găsirea de soluţii pentru problemele organizaţiei în condiţii de bună informare 
şi documentare, aplicarea principiilor managementului ştiinţific, cât şi a 
managementului bazat pe cunoştinţe în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate în 
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cadrul organizaţiei; 
- elaborarea de studii şi analize privind activitatea organizaţiei ce operează în 

mediul european, precum şi diagnosticarea şi oferirea de consultanţă pentru 
afacerilor internaţionale, cu accent pe activităţile de management şi marketing 
european. 

 
2003 - 2008 • Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale 

Academia de Studii Economice - Bucureşti 
Principalele materii studiate : 
- economie politică, drept civil, contabilitate, geografie economică mondială, 

informatică economică, economie mondială, management internaţional, modele 
matematice în economie, tranzacţii internaţionale, gestiunea riscului în 
tranzacţiile internaţionale  finanţele întreprinderii, marketing, comunicare 
internaţională în afaceri, statistica mediului internaţional de afaceri, comerţ 
internaţional, transporturi internaţionale, drept comunitar, economia serviciilor 
internaţionale, economia integrării europene, tehnică vamală, plasamente 
internaţionale, pieţe internaţionale de capital, audit financiar-contabil, etica în 
afaceri internaţionale. 

Abilităţi acumulate: 
- dezvoltarea, evaluarea şi implementarea deciziilor strategice în mediul de 

afaceri internaţional. 
- abilităţi manageriale în domeniul afacerilor internaţionale, în vederea 

dezvoltării de noi afaceri de succes, identificării avantajului competitiv, 
diversificării gamei de produse şi servicii, alocării resurselor firmei, identificării 
oportunităţilor de piaţă, a nevoilor consumatorilor şi a dezvoltării strategiilor 
corespunzătoare. 
 

2006-2008 • Masterat ”Managementul securizării frontierelor” 
Academia de Poliţie ”A. I. Cuza” - Bucureşti 

Principalele materii studiate : 
- relaţii internaţionale şi cooperarea transfrontalieră, securitatea naţională şi 

managementul crizelor, strategia securizării frontierei de stat, geopolitică şi 
geostrategie, managementul integrat al frontierei de stat, criminologia 
infracţiunilor transfrontaliere, investigarea criminalităţii transfrontaliere. 

Abilităţi acumulate : 
- supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea 

migraţiei ilegale, precum şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, 
respectarea regimului juridic al frontierei de stat,  paşapoartelor şi străinilor. 

 
2002 - 2006 • Facultatea de drept - Arma Poliţie 

Academia de Poliţie ”A. I. Cuza” - Bucureşti 
Principalele materii studiate : 
-  drept penal, drept procesual penal, dreptul penal  al afacerilor, drept civil, 

drept procesual civil, logică juridică, sociologie juridică, psihologie juridică, drept 
internaţional public, criminologie, drept administrativ, drept financiar, dreptul 
transporturilor, drept comunitar şi instituţii comunitare, dreptul muncii şi 
securităţii sociale, comunicare şi relaţii publice, criminalistică, drept poliţienesc, 
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investigarea criminalităţii economico-financiare. 
Abilităţi acumulate : 
- investigarea infracţiunilor circumscrise criminalităţii economico-financiare 

privind societăţile comerciale, companiile naţionale, monopolul de stat, regimul 
bancar, valorile mobiliare şi bursele de valori, regimul vamal, concurenţă neloială, 
regimul valutar, drepturile de proprietate intelectuală, jocurile de noroc, protecţia 
mediului, achiziţii publice, transporturi, precum şi orice alte fraude prevăzute în 
legi speciale. 

 
 

 
 
 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 
 

Competenţe de 
comunicare 

▪ adaptabilitate la situaţii noi 
capacitate de persuasiune 
 

Competenţe 
organizaţionale/manag

eriale 

▪ independenţă decizională şi acţională pronunţată; 
▪ abilităţi de organizare şi coordonare în concordanţă cu principiul 
eficacitate şi eficienţă 

capacitate de analiză şi sinteză 
 

Competenţe 
dobândite  

la locul de muncă 

▪ abilităţi de investigare a faptelor ilicite; 
▪ abilităţi de mediere a conflictelor; 
▪ rezistenţă la stres şi solicitări prelungit; 
▪ temperament echilibrat, fără tendinţe impulsive. 
 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

ENGLEZĂ B2  B2 B2 B2 B2 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 INDEPENDENT INDEPENDENT INDEPENDENT INDEPENDENT INDEPENDENT 

 

 

 ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ : Word, Excel, Power Point; Adobe 
Photoshop; Corel Draw 

Permis de conducere  B/2001 

Publicaţii 
 
▪ Cyberterorismul - criminalitate fără frontiere- articol publicat în  Revista de 
investigare a criminalităţii, 2014. 
▪ Smartphone-ul -un spion bine infiltrat - articol publicat în  Revista de 
investigare a criminalităţii, 2014 
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