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Curriculum vitae    

 

 

 

 

Informaţii personale 

Nume/Prenume  ŢICAL GEORGE-MARIUS 

Adresa   

Telefon  021.311.48.17 Mobil:  

E-mail   
 

Cetăţenia  română 
 

Data şi locul naşterii  28.05.1965, Bucureşti 

 

 

 

Experienţa profesională 
Perioada  Instituţia  Funcţia deţinută Disciplina 

Mai 2015 Colegiul Naţional de 

Afaceri Interne 

Director   

2008- 2015 Colegiul Naţional de 

Afaceri Interne 

Director adjunct - 

2009 Academia de Poliţie Conducător de doctorat Ordine Publică şi Siguranţă 

Naţională 

2008- prezent Catedra de Investigaţii 

Criminale, 

Facultatea de Poliţie, 

Academia de Poliţie 

 

Profesor universitar 

 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

2004 - 2008 Catedra de Investigaţii 

Criminale, 

Facultatea de Poliţie, 

Academia de Poliţie 

 

Conferenţiar universitar 

 

Combaterea Crimei Organizate, 

Bazele Muncii Informative 

2001-2003 Catedra de Investigaţii 

Criminale, 

Facultatea de Drept, 

Academia de Poliţie 

 

Lector universitar 

 

Combaterea Crimei Organizate, 

Bazele Muncii Informative 

1999-2001 Catedra de Poliţie 

Judiciara, 

Facultatea de Drept, 

Academia de Poliţie 

 

Asistent universitar 

 

Bazele Muncii Informative, 

Poliţie Judiciară 

1997-1999 Catedra de Poliţie 

Judiciara, 

Facultatea de Drept, 

Academia de Poliţie 

 

Preparator universitar 

 

Bazele Muncii Informative, 

Poliţie Judiciară 

1992-1997 Facultatea de Drept, 

Academia de Poliţie 
 

Instructor de poliţie 

A asigurat instruirea specifică a 

studenţilor la Instrucţia tragerii şi 

pregătire generală de poliţie 

1987-1992 Unitatea 3 Specială  – 

Bucureşti, Ministerul 

de Interne 

 

Ofiţer specialist 

 

Misiunile specifice unităţii 
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Educaţie şi formare 
 

Perioada  2015 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Managementul Protecţiei Infrastructurilor Critice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia Navală "Mircea cel Batran" 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 

 
Perioada  2012 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Curs Orientare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Colegiul European de Securitate şi Apărare 
de pe lângă Consiliul Europei 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 

 
Perioada  2010-2011 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă studii postuniversitare de specializare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Colegiul Naţional de Afaceri Interne 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 

 
Perioada  octombrie 2006- septembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Curs Combaterea traficului de droguri 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Proiectul Matra / Ministerul de Interne al Olandei, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 

 

 

Perioada  Noiembrie 2005 - aprilie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Curs Protecţia martorilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Ministerul de Interne al Austriei,  
Oficiul Naţional de Protecţia martorilor 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 
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Perioada  2005 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Curs Culegerea şi analiza informaţiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Departament En Antidrug, Statele Unite ale Americi 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 

 

Perioada  2003 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Curs de Rezolvare de conflicte şi negociere  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Centrul de facilitare şi negociere Iaşi, Ministerul Justiţiei din 
Danemarca 
Ministerul Administraţiei şi Internelor al României. 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 

 

 

Perioada  2003 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 „Formarea formatorilor în domeniul antidrog” 
Competenţe în domeniul cercetării infracţiunilor de traficul de droguri 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 International Harm reduction Development Program, 
Bratislava, Slovacia. 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 

 

Perioada  2002 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 „Control of immigration flows”/”Controlul migraţiei ilegale” 
Competenţe în domeniul cercetării infracţiunilor de migraţiune 
ilegală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 CEPOL, 
Ministerul de Interne al României 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 

 

 

Perioada  August 2002 – iulie 2003 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 „Laboratoare clandestine”/ 
Competenţe în domeniul cercetării infracţiunilor de trafic de droguri 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Phare-P.S.D. II, 
Ministerul de Interne al României 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs specializare 
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Perioada  2000-2003 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Doctorat 

 

Perioada  2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Curs postuniversitar în Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Învăţământ Postuniversitar 

 

Perioada  1998 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Curs postuniversitar în psihopedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Bucureşti 
Departamentul de Pregătire Profesională a Cadrelor Didactice 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Învăţământ Postuniversitar 

 

 

 

Perioada  1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
Curs postuniversitar în Ştiinţe Penale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Învăţământ Postuniversitar 

 

 

 

Perioada  1993-1996 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licență 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Drept/Ştiinţe Juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Facultate/Învăţământ superior 
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Perioada  1984-1987 

Calificarea / diploma obţinută  Ofiţer MI, 
Diplomă absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Organizare şi conducere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  
Şcoala de Ofiţeri activi a MI, Bucureşti 

 

Perioada  1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută  Promovat examenul de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  
Matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  
Liceul „Ion Maiorescu”, Giurgiu 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Liceul 

 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
 

Domenii principale studiate 
/ competenţe dobândite 

 Domenii - Ştiinţe juridice 
              - Management 
 
Competenţe dobândite  

– competenţe de cercetare în domeniul combaterii 
criminalităţii organizate; 

– în domeniul combaterea traficului de droguri; 
– în domeniul combaterea traficului de persoane; 
– în domeniul protecţiei martorilor. 

 

 

Limba maternă  româna 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european 
(*)

  Abilităţi de 
ascultare 

Abilități de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

 

Limba franceză 
 bine bine bine bine bine 

Limba engleză 
 mediu mediu mediu mediu mediu 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

  gândire analitică 

 adaptabilitate 

 spirit de echipă 

 abilităţi de comunicare 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  titular de curs - la nivel licenţă, masterat, 
cursuri postuniversitare, doctorat; 

 experienţă în management organizaţional; 

 abilităţi de lider; 

 abilităţi organizare şi coordonare acţiuni. 
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Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 - Capacitatea de a organiza şi contribui la dotarea unui 
laborator de cercetare sau didactic nou, demonstrată în 
cadrul catedrei şi colegiului; 

- Cunoaşterea procesului de cercetare(documentare, 
strângerea datelor, articole scrise, utilizarea 

eficientă a calculatorului, elaborarea draftului, lucrarea 
finală de cercetare). 

 
Competenţe şi cunoştinţe 
de utilizare a calculatorului 

 Curs de iniţiere în informatică; 
Curs programare P.C. ; 

Operare în programele Word, Excel, PowerPoint la nivel 
de foarte bine. 

 
Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 Am studiat chitara şi blokflüte 

 
Alte competenţe şi aptitudini  Literatura de specialitate, 

Pescuitul sportiv, 

Vânătoarea sportivă. 
 
Permis de conducere  Permis autovehicule categoriile A,B+E, C+E, D+E, Tv. 

  Permis ambarcaţiuni navale categoriile C, D. 

 
Alte date   Membru în Colegiului ştiinţific al revistei Terorismul azi, 

Cluj, 2007-prezent; 

 Referent ştiinţific al revistei „Studii de securitate publică”, 
2012-prezent; 

 Director al Colegiului de redacţie al revistei „Forum 
Criminalistic”, 2009- prezent; 

 Director adjunct al Colegiului de redacţie al revistei „Studii 
şi Cercetări privind Afaceri Interne”, 2009-2012; 

 Director Colegiului de redacţie al revistei „Romanian 
Journal of Home Affairs”, 2012-prezent; 

 Membru în Colegiului ştiinţific al revistei Forum 
criminalistic, 2011-prezent; 

 Referent ştiinţific al revistei „European Journal of Public 
Order and National Security”, 2013-prezent; 

 Membru al grupului de proiect al înfiinţări Colegiului 
Naţional de Afaceri Interne, 2008; 

 Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Filiala 
Băneasa Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”, 1998; 

 Membru în Asociaţia Criminaliştilor din România, 2005; 

 Membru al Comitetul Naţional pentru Securitate şi 
Strategie Alimentară, Academia Oamenilor de Ştiinţă, 
2011; 

 Membru al Senatului Universitar al Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2012-2015, 2015-prezent; 

 Membru al Consiliului Colegiului Naţional de Afaceri 
Interne, 2008; 

 Membru al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat al 
Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza”; 

 Membru al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat al 
Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”; 

 Membru titular al Academiei de Ştiinţe ale Securităţii 
Naţionale, 2014; 
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 Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţe, 2013; 

 Vicepreşedinte al Fundaţiei „Colegiul Naţional de Afaceri 
Interne”, 2011; 

 Vicepreşedinte al European Association of Scientific 
Research, 2015; 

 Expert CNCSIS din anul 2006; 

 Expert ARACIS din anul 2007; 

 Expert internaţional ONU-FAO, din 2011; 

 Membru al Comisiei “Ştiinţe Militare, Informaţii, Ordine 
Publică şi Siguranţă Naţională” - CNATDCU din MECTS, 
2012-2016; 

 
 
 
Activităţi didactice  

 Cursuri licenţă: 

- Combaterea Criminalităţii Organizate; 

Cursuri masterat 

- Managementul protecţiei martorilor; 

- Crima organizată şi terorismul; 

- Combaterea traficului de persoane. 

Curs şcoala doctorală 

- Combaterea criminalităţii grave. 

 

Îndrumare a peste 12 lucrări licenţă anual. 

Îndrumare a peste 20 de lucrări disertaţie anual. 

Conducere 12 doctoranzi. 

 
 
 

Data: 
13.04.2016 


