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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Vlad Barbu 

Adresă(e) Buftea, Ilfov 

Telefon(oane) Mobil 0744375600   

Fax(uri) 0213175517 

E-mail(uri) vlad_apr@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 12.06.1955 

Sex Bărbătesc 
  

Experienţa profesională 
  

Perioada 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar-îndrumător de doctorat Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonează activitatea doctoranzilor în domeniul de doctorat Drept 

Numele şi adresa angajatorului    Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Scurta descriere instituţie/Domeniu de 
activitate 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Instituţie de învăţământ superior în vederea formării şi pregătirii profesionale a cadrelor din M.A.I.  

În cadrul instituţiei sunt organizate cursuri în vederea pregătirii studenţilor, cursuri de masterat şi cursuri de 
doctorat. 

 

Educaţie şi formare profesională 

  

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct 
Profesor universitar-îndrumător de doctorat Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonează activitatea Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

Numele şi adresa angajatorului    Direcţia Medicală -  Direcţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  

Scurta descriere instituţie/Domeniu de 
activitate 
 
 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Direcţia Medicala este unitatea centrala a Ministerului Afacerilor Interne care asigura organizarea, 
coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi medico-sanitare umane şi veterinare în toate 
unităţile M.A.I. în scopul asigurării sănătăţii, menţinerii capacităţii de efort a efectivelor, creşterii calităţii 
serviciilor medicale şi de recuperare medicală a personalului M.A.I.. În exercitarea atribuţiilor sale 
specifice. 

 

Direcţia Medicală aplică strategia şi politica sanitara a Guvernului în domeniul asigurării sanătăţii 
întregului personal asistat şi al continuării procesului de reforma şi modernizare al reţelei sanitare proprii. 

  

Perioada 2013-2014 

Funcţia sau postul ocupat Împuternicit prorector Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Profesor universitar-îndrumător de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Răspunde de conducerea, controlul şi îndrumarea întregii activităţi a structurilor subordonate din 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, privind activităţile de învăţământ ale Facultăţii de Arhivistică, 
cercetare ştiinţifică, relaţii internaţionale şi relaţii publice, organizare-mobilizare, precum şi a structurii de 
securitate; 

Numele şi adresa angajatorului     Ministerul Afacerilor Interne - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
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Scurta descriere instituţie/Domeniu de 
activitate 
 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Instituţie de învăţământ superior în vederea formării şi pregătirii profesionale a cadrelor din M.A.I.  

În cadrul instituţiei sunt organizate cursuri în vederea pregătirii studenţilor, cursuri de masterat şi cursuri de 
doctorat. 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” are trei facultăţi şi anume Facultatea de Poliţie, Facultatea de 
Pompieri şi Facultatea de Arhivistică. 
 
Educaţie şi formare profesională 

  

Perioada 2011-2013 

Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct 
Profesor universitar-îndrumător de doctorat Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonează activitatea de relaţii publice în cadrul Ministerului Afacerilor Interne precum şi cu alte intituţii 
publice sau private 

Numele şi adresa angajatorului   Direcţia Informare şi Relaţii Publice -   Direcţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  

Scurta descriere instituţie/Domeniu de 
activitate 
 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Direcţia Informare şi Relaţii Publice este unitate a Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne, fiind 
specializata în conceperea, organizarea, conducerea si controlul activităţilor de informare şi relaţii publice, 
transparenţă decizională, realizarea publicaţiilor, realizarea filmelor si materialelor audiovizuale cu privire 
la domeniul specific, asistenţă religioasa, precum si în analizarea permanenta a efectelor mediatice 
produse de misiunile si actiunile întreprinse de personalul Ministerului Afacerilor Interne.  
 
Obiectivul general al Direcţiei este asigurarea unei informări prompte, oportune, corecte şi echidistante a 
cetăţenilor, cu privire la demersurile instituţionale şi direcţiile de acţiune stabilite prin documente 
programatice şi implementate de Ministerul Afacerilor Interne, precum şi coordonarea activităţii de 
informare şi relaţii publice şi de asistenţă religioasă, la nivelul ministerului. 

  

Perioada 2005-2010 

Funcţia sau postul ocupat Prorector activitatea didactică 
Profesor universitar – îndrumător doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Răspunde de conducerea, controlul şi îndrumarea întregii activităţi a structurilor subordonate din Academia 
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, privind activităţile de învăţământ, cercetare ştiinţifică, relaţii internaţionale; 
Prezidează şedinţele Senatului academiei în absenţa rectorului; Conduce activitatea academică a instituţiei 
între şedinţele Senatului, în cazul delegării de competenţă şi absenţei rectorului; Conduce compartimentele 
subordonate folosind toate componentele manageriale impuse de normele juridice naţionale şi 
reglementările specifice M.A.I.; Controlează coordonarea tuturor structurilor din competenţa sa, intervenind 
pentru eficientizarea activităţii acestora; Coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică (previziune, 
planificare, cercetare) a activităţilor didactice şi nedidactice, în vederea adaptării planurilor de învăţământ, 
programelor analitice şi modalităţilor de transmitere a cunoştinţelor, la cerinţele impuse de transformările ce 
au loc în structura M.A.I. a procesului formativ care face obiectul activităţii academiei; Coordonează 
activitatea consiliului de conducere al facultăţii de poliţie; Elaborează planul semestrial de muncă al 
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ca şi componentă a planului de activităţi al M.A.I., în absenţa 
rectorului; Folosind diligenţele manageriale şi prerogativele funcţiei, întreprinde toate măsurile pentru 
rezolvarea problemelor instituţiei şi personalului acesteia, ce excede competenţelor sale; Concură la 
implementarea prin programe interne a concepţiei privind planul de activităţi de restructurare şi adaptare a 
structurii M.A.I. la cerinţele impuse de integrarea la Uniunea Europeană; Supune spre avizare M.E.C.T.S. 
planurile de învăţământ academic şi postacademic în funcţie de necesităţile şi posibilităţile de pregătire şi 
perfecţionare a cadrelor M.A.I. în concordanţă cu politica de resurse umane specifică; Coordonează 
întocmirea structurii organizatorice pentru compartimentele din subordine şi propune spre aprobare 
dinamica resurselor umane în funcţie de modificările ce au loc în planurile de învăţământ ca urmare a 
noutăţilor structurale ale sistemului operativ;Răspunde de aplicarea permanentă şi în întregime a legislaţiei 
ce reglementează activitatea unităţii, în părţile ce privesc competenţa sa; Coordonează activitatea de 
propunere legislativă trimisă spre consultarea ce are incidenţă asupra activităţii de învăţământ şi avizează 
propunerile pertinente; 
 
Educaţie şi formare profesională  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 
Bucureşti  

Perioada 2003 - 2005  

Funcţia sau postul ocupat Sef catedra drept privat - Conferenţiar universitar  

Activităţi si responsabilităţi principale Prevăzute în fişa postului 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 
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Perioada 2001 - 2003  

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu 

Activităţi si responsabilităţi principale Prevăzute în fişa postului 

  Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

  

 Perioada 1998 - 2001  

Funcţia sau postul ocupat Sef inspectorat judeţean de politie 

Activităţi si responsabilităţi principale Prevăzute în fişa postului 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov 

  

Perioada 1992 - 1998  

Funcţia sau postul ocupat Sef politie oraş 

Activităţi si responsabilităţi principale Prevăzute în fişa postului 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti  
  

Perioada 1979 - 1992  

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist economic Buftea 

Activităţi si responsabilităţi principale Prevăzute în fişa postului 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti 

  

Perioada 2000-2003 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar asociat  

Activităţi si responsabilităţi principale Instituţie de învăţământ superior în vederea formării şi pregătirii studenţilor în domeniul fundamental 
„Ştiinţe Juridice” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bioterra Bucureşti - Facultatea de drept 

  

Perioada 1998-2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale 
 

Instituţie de învăţământ superior în vederea formării şi pregătirii studenţilor în domeniul fundamental 
„Ştiinţe Juridice” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ecologică Bucureşti 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 2011  

Calificarea/diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Fundaţia Euroacademia  

Perioada Iunie-iulie 2009  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Managementul afacerilor interne 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul Naţional de Afaceri Interne 

Perioada 1998 - 2002  

Calificarea/diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Dreptul muncii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de drept 

Perioada 1998  

Calificarea/diploma obţinută Cadru conducere 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs management cadre de conducere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Centrul de Studii postuniversitare Ministerul de Interne 

Perioada 1997  

Calificarea/diploma obţinută Cadru conducere 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Management  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Southern Police Institute College of Arts and Sciences University of Louisviille SUA 

Perioada 1996  

Calificarea/diploma obţinută Cadru conducere 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Centrul de Studii postuniversitare Ministerul de Interne 

Perioada 1994  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de absolvire studii postuniversitare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Drept economic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

Perioada 1992  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de absolvire Curs cadre de conducere, specializare economic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Centrul de Studii postuniversitare Ministerul de Interne 

  

Perioada 1990 - 1993  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept 

Perioada 1985  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de absolvire Curs perfecţionare cadre de conducere 

Numele şi tipul instituţiei de Centrul de perfecţionare şi pregătire a cadrelor de poliţie Bucureşti 
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învăţământ/furnizorului de formare 

Perioada 1976 - 1979  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

ofiţer economic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Şcoala militară de ofiţeri activi a M.A.I. 

 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e)  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. Engleză 2. franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  1 5 1 5 1 6 1 3 1 4 

Limba  2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 

Competenţe şi abilităţi sociale Disponibilitatea în comunicarea instituţională şi interinstituţională necesară desfăşurării activităţilor în 
echipă; uşurinţa  muncii în echipă în mediul multicultural. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Deprinderi în planificarea, organizarea şi coordonarea activităţilor grupurilor de oameni ca urmare a 
vastei experienţe manageriale dobândite în peste 30 de ani; 
Membru din anul 2008 în comisiile de specialitate din cadrul  Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare; 
Profesor asociat la Colegiul Naţional de Afaceri Interne; 
Experienţă în implementarea la universitar a unor programe de învăţământ care să asigure o bună 
înţelegere a temelor propuse în fişa disciplinei; 
Îndrumător de doctorat în domeniul DREPT din anul 2007;  
În perioada 2010-2012 au susţinut teza de doctorat un număr de 8 doctoranzi; 
Referent ştiinţific în peste 50 de comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat în domeniul drept, 
ordine publică, ştiinţe militare, management la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ASE -
Bucureşti, UNAP, Universitatea Valahia – Târgovişte, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu; 
Membru în Comisiile de admitere la doctorat, susţinerea examenelor, a referatelor şi tezelor de 
doctorat; 
Coordonator program masterat „Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine 
publică”; 
Titular disciplina „Dreptul muncii şi securităţii sociale” în cadrul studiilor universitare de licenţă; 
Coordonarea documentării şi elaborării lucrărilor de licenţă; 
Coordonarea sesiunilor internaţionale organizate în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
2005-2010; 
Ca îndrumător de an, coordonez activităţile studenţilor la cursuri şi seminarii, precum şi participarea 
activă a acestora şi diverse comunicări ştiinţifice interne şi internaţionale; 
Coordonez colaborările cu diverse instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate; 
Membru al Senatului Academiei de Poliţie şi al Consiliului Facultăţii de Poliţie 2005-2010; 
Experienţă în planificarea, organizarea şi coordonarea cursurilor de masterat şi a examenelor de 
finalizare a studiilor; 

Competenţe şi aptitudini tehnice Membru comisia de acordare a titlurilor de doctorat CNADTCU 
Evaluator Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior; 
Evaluator DOCIS şi DECIS; 
Membrul fondator al Asociaţiei de Dreptul Muncii din România; 
Membru fondator Eurolex; 
Membru în consiliul ştiinţific al Revistei Pro Patria Lex; 
Membru în consiliul ştiinţific al Revistei Caiete de Drept Internaţional; 
Membru în consiliul ştiinţific al Revistei de executare silită 
Membru în consiliul ştiinţific al Revistei de investigare a criminalităţii 
Membru în consiliul ştiinţific al Revistei “Acta Universitatis George Bacovia. Juridica” 
Disponibilităţi pentru conducerea şi coordonarea unor activităţi profesionale şi voluntare (Şef Secţie 
canotaj Clubul Dinamo Bucureşti, membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România). 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare calculator  

Cunoştinţe internet şi date 

Cunoştinţe Microsoft Office  

Nivel mediu în tehno-redactarea documentelor şi a lucrărilor ştiinţifice 
  

Alte competenţe şi aptitudini Deprinderi didactice specifice funcţiei solicitate, formate , dezvoltate şi perfecţionate pe timpul 
îndeplinirii funcţiilor anterioare;  

Deprinderi psiho-pedagogice universitare; 

Abilităţi manageriale de nivel superior; 

Experienţă în managementul resurselor financiare, umane, logistice 

Cursuri şi monografii de specialitate publicate în edituri recunoscute, în număr de 33. 

Articole/studii publicate în reviste de specialitate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice interne şi 
internaţionale. 

Alte competenţe şi aptitudini Deprinderi didactice specifice funcţiei solicitate, formate , dezvoltate şi perfecţionate pe timpul 
îndeplinirii funcţiilor anterioare;  

Deprinderi psiho-pedagogice universitare; 

Abilităţi manageriale de nivel superior; 

Experienţă în managementul resurselor financiare, umane, logistice 

Cursuri şi monografii de specialitate publicate în edituri recunoscute, în număr de 38. 
Articole/studii publicate în reviste de specialitate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice interne şi 
internaţionale în număr de peste 60.  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Referinţe disponibile la cerere 

  

Anexe Listă lucrări publicate 

 
 

 

 

Prof.univ.dr. VLAD BARBU 


