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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

  

Informaţii personale  
Nume / Prenume 

                                              Nume anterior 
LUNGU ANTONELA-ALINA 
ŞOFINEŢ 

Adresă(e) Str. Bogdan Vodă, nr. 139A, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş 
Telefon(oane) 0745960674   

E-mail(uri) antonnella77@yahoo.com 
 

 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

 

 
Data naşterii 25.05.1985 

 

 
Sex Feminin 

 

 
Domeniul ocupaţional Afaceri Interne, Direcţia Generală Anticorupţie 

 

 
Experienţa profesională  

  
Perioada 2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist în cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Maramureş  
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de prevenire a faptelor de corupţie (sesiuni de instruire/informare), studii 

şi proiecţii anticorupţie, relaţii publice, relaţii cu publicul 
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală Anticorupţie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prevenirea şi combaterea corupţiei 
  

Perioada 2012-2013 
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureşl 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de relaţii cu publicul, relaţii internaţionale 
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţia Română 
  

Perioada 2010-2012 
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist relaţii internaţionale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea documentelor specifice activităţilor de relaţii internaţionale; activităţi de protocol; 
primire delegaţii la nivelul instituţiei; deplasare în străinătate şi însoţirea delegaţiilor. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Biroul Relaţii Internaţionale 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţia Română 

  
Perioada 2008-2010 
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Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist criminalist 
Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmirea de rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică traseologice şi balistice 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Biroul Relaţii Internaţionale 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Politia Română 

 

 
Educaţie şi formare  

 
Perioada 

 
2013-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în domeniul ,,Ordine publică şi siguranţă naţionalăˮ- titlul tezei ,,Doctrina 
ordinii şi siguranţei publiceˮ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ordine publică şi siguranţă naţională, Cooperare poliţienească internaţională, Politici şi 
strategii privind ordinea publică, Managementul crizelor şi al riscurilor, Dreptul internaţional 
al drepturilor omului, Politici penale naţionale şi europene, Deontologia cercetării ştiinţifice 
aplicate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IOSUD: Academia de Poliţie ,,Al. I. Cuzaˮ, conducător de doctorat prof. univ. dr. George-
Marius Ţical 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul 3 (Bologna) 

  
Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de psihopedagogie 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Discipline în domeniul psihopedagogiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul 2 (Bologna) 

  
Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Expert prevenire şi combatere a corupţiei 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Competenţe fundamentale, generale şi specifice în prevenirea şi combaterea corupţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Fără echivalent în clasificarea naţională sau internaţională 
 

 
Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Formator 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Pregătirea stagiului de formare, pregătirea formării practice, realizarea activităţilor de 
formare, evaluarea participanţilor/programului de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. HFADVISING S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Fără echivalent în clasificarea naţională sau internaţională 

  
Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Activităţile şi sarcinile managerului de proiect, accesarea fondurilor nerambursabile şi parţial 
rambursabile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul 2 (Bologna) 

  
Perioada 2010-2011 

Calificarea / diploma obţinută Perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Protocol instituţional şi etichetă diplomatică, comunicare şi corespondenţă diplomatice, relaţii 
economice internaţionale, politici UE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul 2 (Bologna) 

  
Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Master (masterat profesional) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Managementul organizaţional şi al resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru-Haret”, Facultatea de Sociologie, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul 2 (Bologna) 

  
Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Ştiinţele comunicării 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Jurnalism şi genuri jurnalistice, limbaj mediatic, televiziune, radio şi comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru-Haret”, Facultatea de Jurnalism, comunicare şi relaţii publice, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul 1 (Bologna) 

  
Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă/ Brevet de ofiţer de poliţie 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Discipline juridice, Discipline de specialitate (profil criminalistică) / Licentiat în drept  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul 1 (Bologna) 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 
Limba(i) maternă(e) Română 

 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C1  C1  C1  C1  C1 
Franceză   B1  B1  B1  B1  B1 

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

 
Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate de a lucra în grup (am lucrat în cadrul institutiei, dar si în cadrul unor proiecte 

interinstitutionale pentru a obţine finanţări nerambursabile; am colaborat cu specialişti în 
domeniu pentru realizarea unor studii  în domeniul prevenirii corupţiei etc.) 
Abilitate de a lucra cu liceeni, studenţi si adulţi din toate mediile sociale/culturale, în 
domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei 
Abilităţi de comunicare de nivel avansat 
Abilităţi de adaptare la lucrul în colective cu structuri (ne)omogene 

 

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 
Aptitudini de utilizare a programelor Microsoft Office Word şi Excell 

 

 
Competenţe şi aptitudini artistice Canto, pian 

 

 
Permis(e) de conducere 

 
                                      Alte menţiuni 

Categoria B (din anul 2003) 
 
Certificat de competenţă lingvistică „Certificate in Advanced English  Level C1” eliberat de 
University of Cambridge ESOL Examinations 
Bursier în cadrul proiectului: “ Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și 
postdoctorale”- POSDRU/159/1.5/S/141086, beneficiar Institutul de Cercetare a Calității 
Vieții, Academia Română  

 

 
Informaţii suplimentare Referinţe şi persoane de contact disponibile la cerere 
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LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE 
 
a. Articole 

 
- ”Unele consideraţii privitoare la trăsăturile actuale ale crimei organizate”, în revista Forum 
Criminalistic, nr.1/2013, ISSN 1844-2641 
-”Unele aspecte privind baza legala si erorile întâlnite în activitatea de interpretare” (in 
coautorat cu G. Panfil, R.Chirila), in revista Forum Criminalistic, nr.2/2013, ISSN 1844-2641 
- ”Identificarea indivizilor utilizând tiparul capilarelor din palmă a unei persoane” (in 
coautorat cu G. Mărmureanu), in revista Forum Criminalistic, nr.1/2014, ISSN 1844-2641 
- ”The Doctrine of the Police”, în revista Forum Criminalistic, nr.2/2014, ISSN 1844-2641 
- ”Aspects related to community policing” în revista European Journal of Public Order and 
National Security, nr.1/2014, ISSN 2360-0519 
- ”The National Public Order and Safety System”, în revista European Journal of Public Order 
and National Security, nr.2/2014, ISSN 2360-0519 
- ”Determinants of National Public Order and Safety System” (in coautorat cu G. Ţical), în 
revista European Journal of Public Order and National Security, nr.3/2014, ISSN 2360-0519 
- ”Guidelines for the Public Order and Safety Area”, în revista European Journal of Public 
Order and National Security, nr.4/2014, ISSN 2360-0519 
- ”Defining doctrinal principles in the area of Public Order and National Security”, în revista 
European Journal of Public Order and National Security, nr.1/2015, ISSN 2360-0519 
- ”Legal aspects regarding the documents concluded by the ascertainment bodies in the 
sense of article 61 of Romanian Criminal Code”, în revista European Journal of Public Order 
and National Security, nr.3/2015, ISSN 2360-0519 
- ”Aspecte privitoare la elaborarea principiilor de doctrină ale sistemului de ordine publicăşi 
siguranţă naţională”, în “Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate“, vol. 2, ISSN 1844-
3095 
- ”Issues related to managing human resource from the private security providers” (în 
coautorat cu G. Panfil şi D.Nechita) în “The Annals of the University of Oradea”, nr. 1/2015, ISSN 
1582-5450. 
 

b.Conferinţe 
-”Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică” – Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, 
Academia de Poliţie ,,Al. I. Cuzaˮ, Bucureşti, 2014; 
- “Strategies XXI -The complex and dynamic nature of the security environment”- International 
Scientific Conference, “National Defence Academy, Bucharest, 2015, ISSN 1844-3095. 
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	- “Strategies XXI -The complex and dynamic nature of the security environment”- International Scientific Conference, “National Defence Academy, Bucharest, 2015, ISSN 1844-3095.

