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CURRICULUM  VITAE 
 

 

1. Nume:  GHEORGHE  
2. Prenume:  Florian 
3. Data de naştere: 31 august 1950 
4. Domiciliu: Calea Văcărești 276, bl. 63, sc. B, et. 6, ap. 54, sector 4, București, tel. 0736-640.530,  
                       021-330.83.80            
5. Nivelul educational:  

                     Instituţie  Diploma obţinuta şi nivelul de şcolarizare 

Doctorat în Psihologie, Universitatea 
Bucureşti, [1991-1995] 

Doctor în Psihologie - Tema: “Optimizarea structurilor 
de personalitate prin intermediul relaţiilor 
interpersonale în timpul executării pedepsei privative 
de libertate” 

Facultatea de Psihologie, Universitatea 
Bucureşti, [1971-1975] 

Diploma de Licenţă 

 
 

6. Afilierea la organisme profesionale:  

 Colegiul Psihologilor din România (2004) 

 Membru de onoare al Organizaţiei “Salvaţi Copiii”,  Bucureşti, (1992) 

 Membru al “Ligii Române de Sănătate Mintală”, Bucuresti, (1992) ; 

 Membru al Asociaţiei Europene de Psihologie şi Drept, Nurnberg, Germania (1994)  

 Membru al organizaţiei “Penal Reform International”,  Londra, Anglia, (1996)  

 Preşedinte al Filialei de Penologie din cadrul « Societăţii Române de Criminologie, 
Criminalistică şi Penologie » (1990) 

 Expert în penologie al Institutului de Reforme Penale din Chişinău (2000) 

 Consultant ştiinţific al Editurii Oscar Print din Bucureşti pentru domeniile 3A (ştiinţe sociale) şi 3C 
 (ştiinţe umaniste) precum şi coordonator al colecţiei  PSIHO-LOGOS ( iunie 2010) 

 Membru asociat al Laboratorului „Violenţă şi criminalitate. Prevenire şi mediere” al Institutului  
de Sociologie al Academiei Române (din 2011) 

 Membru fondator şi formator în cadrul Institutului de Psihologie Judiciară din Bucureşti (2012)  
 

 

7.  Poziţia profesionala in acest moment: Conferenţiar universitar la Facultatea de Psihologie a 
                        Universitaţii Hyperion din Bucureşti 

8. Vechimea in cadrul Universităţii Hyperion: 9 ani 

 

9. Participări ca expert în  proiecte naţionale şi internaţionale: 

        -  Expert  în cadrul proiectului “PHARE RO 2006/018-147.01.04.07.01 Dezvoltarea unităţilor 
penitenciare din România” 

        - Expert în cadrul proiectului PHARE 2006/018-147.01.04.05.01, SEAP Code 63276/10.09.2008 
„Continuarea dezvoltării sistemului de probaţiune din România” 

        -  Expert în proiectul CNCSIS 290/19 septembrie 2007, „Abuzul exercitat în familie asupra copiilor 
şi protecţia socială a acestora. Studiu victimologic multidisciplinar”  

        - Consultant al “Asociaţiei Experţilor Europeni” în specialitatea psihologie (AEXEA – Association 
des Experts Europeens Agrees), 11 septembrie 2009 

       - Expert in proiectul POSDRU /84/6.1/S/57840 « Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei 
mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii teritoriilor” 1 iulie 2010 – 
31  iunie 2012 

     - Expert în proiectul POSDRU 6.1/S/57397 “Economia socială – o nouă provocare în inserţia pe 
piaţa  muncii a deţinuţilor”,  2010 – 2013 
    - Expert în proiectul POSDRU ID 52980 Tranziția spre libertate prin Centre Regionale de 
Incluziune, 2011-2014 (axa 6.2.) 
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    - Expert în proiectul RO-12-E 342-2013 „Azi copii, mâine cetățeni”, finanțat prin programul Tineret în 

Acţiune,  2013-2014 
 
10. Limbi străine cunoscute: franceză 

11. Calificări relevante :  

 Psiholog cu atestat de libera practica eliberate de Colegiul Psihologilor din România, în 
specialităţile: “Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale” (127 din 20 dec. 2005), 
“Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională” (368 din 31 ian. 2007) şi „Psihologie 
clinică” (2472 din 29 sept. 2014), treapta de specializare “psiholog principal autonom” si atestat 
de supervizor în „Psihologia aplicată în domeniul securităţii naţionale”;  

 Peste 30 de ani de experienta profesionala in sistemul penitenciar din Romania in diverse 
pozitii:  Director al Penitenciarului de Maxima Siguranta Rahova (1997-1999); Director al 
Direcţiei Educaţie, Studii şi Psihologie Penitenciară (2000-2002); Psiholog in cadrul Institutului 
Naţional de Criminologie (2002-2007);  Sef al Serviciului Studii, Documentare şi Formare 
Profesională din DGP (1990-1996);  

 Experienta in domeniul formarii profesionale la nivel academic: actualmente Conferenţiar 
universitar titular la Facultatea de Psihologie a Universitatii Hyperion  Bucureşti;  profesor de 
psihologie (1977-1980) la Şcoala de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne (actuala Academie 
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti); profesor asociat la Facultatea  de Asistenţă 
Socială a Universităţii Bucureşti, disciplina “Asistenţa socială în penitenciare” (1997- 2004);  

 Redactor al “Revistei de Ştiinţă Penitenciară”, editată de Direcţia Generală a Penitenciarelor 
din Ministerul Justiţiei (1990-1997);  

 Experienta in organizarea anuala a câte un simpozion naţional pe probleme de justiţie penală şi 
tratament penitenciar (în cadrul „Societăţii de Criminologie, Criminalistică şi Penologie”): in 
1999 – „Terapie şi resocializare – realităţi şi perspective”; in 2000 – „Deţinuţii periculoşi – 
aspecte criminologice şi penologice”; in 2001- “Penitenciarul – instituţie penală şi educaţională”; 
in 2002 – “Deontologie şi justiţie penală”; in 2003 – “Politici penale şi politici penitenciare”, in 
2006 - “Modele de prevenire a criminalităţii în lumea contemporană”. 

 Curs privind drepturile omului la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga, Olanda (1993).  
 

 
 

12. Experienţă specifică în regiune:  
 

Ţara Data   

Republica Moldova – Institutul 
de Reforme Penale din 
Chişinău 

Începând cu anul 2000  
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  13. Experienţă profesională  

De la - La Locaţie Instituție Poziţie Descriere 

1 mai 2008 
şi până în 
prezent 
 
 

Bucureşti Universitatea 
Hyperion  
Bucureşti, 
Facultatea de 
Psihologie si 
Stiintele Educatiei 

Conferenţiar 
universitar 
titular 

Responsabilitati: Predarea la studenţii şi masteranzi a disciplinelor „Psihologie judiciara si 
penitenciară”, “Psihologia personalităţii”, “Psihologie organizaţională şi managerială”, 
“Psihopatologia adultului şi vârstnicului”; coordonarea lucrărilor de licenţă şi/sau disertaţie, 
îndrumător al stagiilor de practică în penitenciare şi centre de reeducare.   

din 2001  până 
în prezent 

Bucureşti Universitatea 
Bucureşti -   
Facultatea de 
Sociologie şi 
Asistenţă Socială  

Lector 
universitar 

Responsabilitati: susţinerea de cursuri de psihologie judiciară şi penitenciară, psihologia 
personalităţii deviante, psihosociologia prevenirii criminalităţii, psihologie militară, 
psihopedagogie specială. 
 

1 iunie 2002 - 
31 ianuarie 2007   
 

Bucureşti  
 

Ministerul Justiţiei, 
Institutul Naţional 
de Criminologie  

Psiholog Responsabilitati: Studii şi cercetări în două domenii principale: penitenciare şi prevenirea 
criminalităţii. Participare la studii şi cercetări privind etiologia criminalităţii actuale din România. 
Am realizat prima lucrare în literatura noastră de specialitate privind problematica modernă a 
prevenirii criminalităţii (a fost publicată cu titlul ”Prevenirea criminalităţii. Teorie şi practică”). Am 
organizat primul simpozion naţional consacrat prevenirii criminalităţii. Am conceput şi elaborat un 
studiu amplu privind “Motivaţia infracţională la deţinuţii adulţi din penitenciarele româneşti” – 
prezentat  în reuniuni ştiinţifice şi publicat în „Revista de criminologie, criminalistică şi penologie”. 

1 ianuarie 2000 - 
30 iunie 2002  
 
 

Bucureşti  Ministerul Justiţiei,  
Direcţia Generală 
a Penitenciarelor,  
Direcţia Educaţie, 
Studii şi 
Psihologie 
Penitenciară   

Director 
Direcţia 
Educatie, Studii 
si  Psihologie  
Penitenciară  

Responsabilitati: Coordonarea activităţii tuturor educatorilor şi psihologilor din unitaţile de 
detenţie din ţară (aproximativ 300 de persoane). Obiective principale: asigurarea condiţiilor 
pentru o bună dezvoltare umană a tuturor categoriilor de deţinuţi, realizarea programelor de 
educaţie şi formare profesională, promovarea unor servicii psihoterapeutice de calitate, 
realizarea unor studii şi cercetări orientate spre ameliorarea ambianţei penitenciare şi prevenirea 
evenimentelor în masa deţinuţilor, controlul modului de îndeplinire a atribuţiunilor de serviciu de 
către personalul din unităţile din teritoriu.  

1 februarie 1997- 
31 decembrie 
1999   
 

Bucureşti Penitenciarul de 
Maximă Siguranţă 
Rahova 

Director Responsabilitati:  
 Asigurarea bunei funcţionări a întregii unităţi şi menţinerea starii de normalitate in penitenciare 

(650 de angajaţi fără experienţă în domeniu şi 2500 de deţinuţi din 45 de ţări). Intreaga 
experienţă a acelor ani e prezentată în volumul “Fenomenologie penitenciară” (2003); 

 Coordonarea colectivului instituit de Ministrul Justiţiei care a realizat primele  proiecte ale Legii 
de executare a pedepselor privative de libertate pentru adulţi, Legii Probaţiunii, Legii de 
executare a măsurii educative pentru minorii delincvenţi şi Legii privind demilitarizarea 
personalului din penitenciare; 

 Organizarea (1995-1998) împreună cu Comitetul Olandez Helsinki de seminarii privind 
“Promovarea drepturilor omului în sistemul penitenciar românesc”, la care a participat 
personal din 21 de penitenciare; 

1990-1996 Bucureşti Directia Generala 
a Penitenciarelor 

Sef  Serviciul 
Studii, 
Documentare şi 
Formare 
Profesională  

Responsabilitati: asigurarea unei pregătiri profesionale adaptate schimbărilor instituţionale intervenite 
după 1990, menţinerea la un nivel ştiinţific ridicat a singurei publicaţii de specialitate din sistemul 
penitenciar românesc – “Revista de ştiinţă penitenciară”, optimizarea programelor de formare şi 
perfecţionare a personalului din unităţile de detenţie, studierea unor aspecte disfuncţionale din unităţile 
de penitenciare, stabilirea contactelor cu specialişti străini în domeniul  problematicii penitenciare. 
 Oferirea de asistenta tehnica in realizarea de către Guvernul României a „Raportului privind 

dezvoltarea umană”;  
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 Implicare si sprijinire a proiectul “Teatrul ca reabilitare” al Uniunii Teatrale din România” (iniţiat 
în 1995 şi desfaşurat în penitenciarele româneşti); 

 Implicare in organizarea traducerii în limba română a manualului internaţional pentru 
personalul din penitenciare “A pune regulile în acţiune”. Cu sprijin financiar olandez el a fost 
multiplicat în 10.000 exemplare şi distribuit gratuit la personalul din unităţile de detenţie 
româneşti (500 exemplare au fost trimise la penitenciare din Republica Moldova). 

1975-1990 Bucureşti Direcţia Generală 
a Penitenciarelor 

Ofiţer  Responsabilitati: Fiind primul psiholog angajat în sistemul penitenciar românesc, am fost 
implicat într-o diversitate de activităţi profesionale: control şi îndrumare a educatorilor din unităţile 
de detenţie, studii punctuale privind aspecte ale vieţii carcerale (exemplu, efectele cutremurului 
din 1977 în unităţile de detenţie), formarea personalului de la toate nivelele ierarhice, lecţii de 
psihologie penitenciară prezentate elevilor de la “Şcoala de subofiţeri Jilava”, reprezentarea 
instituţiei la reuniuni ştiinţifice. 

1977-1980 Bucureşti Şcoala de Ofiţeri 
Activi a 
Ministerului de 
Interne (actuala 
Academie de 
Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza”) 

Ofiţer, Profesor 
de psihologie 

Responsabilitati:  Cu ocazia decretului de graţiere şi amnistie din luna mai 1977, au fost  desfiinţate 
aproximativ 80% din unităţile de detenţie. Ca urmare, mulţi membrii ai personalului au fost tranferat la 
alte unităţi din Ministerul de Interne. La Şcoala de ofiţeri activi a M.I. am fost repartizat la “Catedra de  
ştiinţe sociale” : am ţinut lecţii de psihologie la toate specialităţile, inclusiv la clasele de penitenciare; 
am înfiinţat “Laboratorul de psihologie”; am asigurat consiliere psihologică pentru ofiţerii de comandă şi 
pentru cadrele didactice din unitate; am oferit consiliere psihologică elevilor care întâmpinau diverse 
dificulăţi pe parcursul anilor de studiu.  

 

14. Alte informatii relevante:  
Publicaţii: volumele “Psihologie penitenciară” în 1995, “Dinamică penitenciară. Reforma structurilor interne” în 1998, „Fenomenologie 
penitenciară” în 2003, „Prevenirea criminalităţii. Teorie şi practică” în 2005, toate la Editura Oscar Print; Florian Gheorghe, Analyse psychologique 
concernant les enfants qui tuent, în Lygia Negrier-Dormont, Des enfants qui tuent. Pourquoi ?, Editions Amalthee, Nantes, France, 2014, ISBN 978-
2-310-01775-6, pag. 149-171 și 197-198; «Penitenciarul - ultima autoritate », Editura Oscar Print, București, 2016, ISBN 978-973-668-419-6, 303 
pagini, am publicat numeroase studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, toate consacrate problematicii penitenciare. 
 
15. Distincţii: 1995 - premiul “V.V. Stanciu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea „Psihologie penitenciară”;  
                        2005 - premiul „V.V. Stanciu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea “Prevenirea criminalităţii. Teorie şi practică”,  
                        2015 - premiul “Tiberiu Bogdan » al Colegiului Psihologilor din Romania pentru psihologie judiciară.  
 
16.Participari la evenimente/conferinte nationale si internationale:  

 Participare la al X-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru Prevenirea Crimei şi Tratamentul Delincvenţilor (Viena, 2000); 

 Participare la congresele „Asociaţiei Europene de Psihologie şi Drept” în 1996 (Siena, Italia) şi 1998 (Cracovia, Polonia) cu lucrări de 
psihologie penitenciară;  

 Participare  la reuniuni internaţionale pe probleme penitenciare şi vizite în instituţii de detenţie în Anglia, Austria, Belgia, Canada, 
Danemarca, Elveţia, Franţa, Guineea, Italia, Olanda, Portugalia,  Spania, Ungaria. 

 

                       

                                                                                              GHEORGHE Florian 
                                                                                                             
 
                               1 noiembrie  2016 


