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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Ţupulan Marin-Claudiu 

Adresă România, Bucureşti, Sos. Berceni, Nr. 9 sector 4 

E-mail claudiu.tupulan@academiadepolitie.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 21 iunie 1970 

Sex M 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Experienţa profesională 

Perioada 25 Martie 2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Poliţie (Împuternicit) 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   coordonează,  îndrumă  şi  controlează  întreaga  activitate  din  Facultatea  de 
Poliţie; 

- cooperează cu şefii inspectoratelor generale beneficiare; 
- colaborează cu structurile centrale de conducere ale fiecărei specializări pentru 

disciplinele de specialitate, cu instituţii ale autorităţilor publice centrale şi locale, 
cu instituţii cu activitate ştiinţifică, cu alte instituţii universitare, centre de 
informare a organizaţiilor internaţionale. 

- reprezintă (când este delegat) instituţia în relaţiile interne şi internaţionale; 
- elaborează şi participă la cursuri, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management universitar 
 

Perioada 15 Martie 2016 – 25 Martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Director al Departamentului de Poliţie şi Ştiinţe Comportamentale     

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate din departament; 
- elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post; 
- elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ; 
- urmăreşte elaborarea şi avizează programele analitice/fişele pentru disciplinele 

studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ; 
- coordonează  desfăşurarea  activităţilor  de  la  disciplinele  repartizate  conform 

planurilor de învăţământ şi statului de funcţii al personalului didactic; 
- elaborează cursurile şi conduce activităţile de predare la disciplinele repartizate 

conform planurilor de învăţământ şi statului de funcţii al personalului didactic; 
- organizează  conducerea  aplicaţiilor  şi  lucrări  practice  ce  revin  disciplinelor 

repartizate conform planurilor de învăţământ. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management universitar 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:claudiu.tupulan@academiadepolitie.ro
http://www.academiadepolitie.ro/
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Pagina 2 din 6  - Curriculum vitae al 
ŢUPULAN Marin-Claudiu 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Perioada Martie – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   susţinerea predărilor, seminariilor şi lucrărilor practice la disciplinele  „Investigaţii 
criminale” şi „Drept poliţienesc; 

- îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor de masterat; 
- activităţi de tutoriat a studenţilor si consultaţii acordate acestora; 
- examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor 

de examene. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
 

Perioada Martie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat în domeniul „Ordine publică şi siguranţă naţională” 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   asigurarea îndrumării ştiinţifice, profesionale şi deontologice a fiecărui student- 
doctorand; 

- propunerea comisiei de doctorat; 
- propunerea temelor de cercetare; 
- asigurarea   condiţiilor   şi   stimularea   progresului   studenţilor-doctoranzi   în 

cercetarea  pe care o realizează; 
- efectuarea monitorizării şi evaluării obiective şi riguroase; 
- participarea la competiţii pentru granturi doctorale; 
- participarea   la   o   evaluare   internă   şi   externă   imparţială,   conformă   cu 

metodologia specifică a procesului de evaluare; 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
 

Perioada Martie 2013 – Februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   susţinerea predărilor, seminariilor şi lucrărilor practice la disciplina  „Investigaţii 
criminale”; 

- îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor de masterat; 
- activităţi de tutoriat a studenţilor si consultaţii acordate acestora; 
- examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor 

de examene. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
 

Perioada 2008 – Martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   susţinerea predărilor, seminariilor şi lucrărilor practice la disciplina  „Investigaţii 
criminale”; 

- îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor de masterat; 
- activităţi de tutoriat a studenţilor si consultaţii acordate acestora; 
- examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor 

de examene. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
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Perioada 2004 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   susţinerea seminariilor şi lucrărilor practice la disciplinele   „Bazele activităţii 
informative” şi „Combaterea criminalităţii organizate” 

- îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă; 
- activităţi de tutoriat a studenţilor si consultaţii acordate acestora; 
- examinarea periodică a studenţilor în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor 

de examene. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Str. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Tel.: 021.317.55.23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
 

Perioada 2003 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist cercetări penale 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   efectuarea anchetelor penale în cauzele complexe cu autori cunoscuţi; 
- verificarea activităţilor specifice urmăririi penale în dosarele penale cu autori 

neidentificaţi sau cu autori cunoscuţi, conform competenţei materiale; 
- avizarea începerii urmăririi penale; 
- dispunerea  masurii  reţinerii  sau  propunerea  arestării  faţă  de  invinuiţi  ori 

inculpaţi, în condiţiile legii; 
- supravegherea şi îndrumarea activităţilor de cercetare penală la nivelul unităţii; 
- efectuarea serviciului la comanda unităţii; 
- instruirea membrilor escortei de transport a reţinuţilor şi arestaţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 
 

Perioada 2002 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef Birou Cercetări Penale 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   supravegherea, coordonarea şi controlul tuturor activităţilor de cercetare penală 
la nivelul unităţii; 

- aprobarea începerii urmăririi penale „in rem” sau „in personam” în toate cauzele 
penale; 

- efectuarea cercetărilor prealabile a poliţiştilor care au comis abateri disciplinare; 
- efectuarea urmăririi penale în dosarele penale complexe; 
- dispunerea  masurii  reţinerii  sau  propunerea  arestării  faţă  de  invinuiţi  ori 

inculpaţi, în condiţiile legii; 
- efectuarea serviciului la comanda unităţii; 
- instruirea membrilor escortei de transport a reţinuţilor şi arestaţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 
 

Perioada 2001 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer cercetări penale 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -   efectuarea de acte premergătoare în lucrările penale cu autori cunoscuţi; 
- efectuarea urmăririi penale în dosarele penale conform competenţei materiale; 
- dispunerea  masurii  reţinerii  sau  propunerea  arestării  faţă  de  invinuiţi  ori 

inculpaţi, în condiţiile legii; 
- supravegherea şi îndrumarea activităţilor de cercetare penală la nivelul unităţii. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/
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Perioada 2000 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer poliţie rutieră 

Activităţi şi responsabilităţi principale - supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie rutieră; 
- cooperare  cu  alte  instituţii  abilitate  potrivit  legii  pentru  asigurarea  securităţii 

rutiere; 
- constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul rutier; 
- desfăşurarea,  potrivit  competenţei,  de  activităţi  pentru  constatarea  faptelor 

penale şi efectuarea de cercetări în legătură cu acestea. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – (Brigada de Poliţie Rutieră) 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, (Str. Logofăt Udrişte nr. 9-15, sector 
3)Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro (www.bpr@b.politiacapitalei.ro) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Rutieră 

Perioada 1999 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer Şef Post 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de constatare a infracţiunilor, 

de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de cercetare 
penală; 

- Coordonarea activităţilor de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi 
penale; 

- Coordonarea  şi  îndrumarea  activităţilor  de  cercetare  a  locului  săvârşirii 
infracţiunilor. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov 
Şos. Fabrica de Glucoză nr. 7, sect. 2, Bucureşti Tel.: 021/232.98.35 
Website: www.if.politiaromana.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 
 

Perioada 01 sept. 1999 – 30 nov. 1999 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer operativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Efectuarea  activităţilor  de  constatare  a  infracţiunilor,  conform  competenţei 

materiale şi teritoriale; 
- Desfăsurarea  de  activităţi  pentru  strângerea  datelor  în  vederea  începerii 

urmăririi penale; 
- Aplicarea de măsuri pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei 

cetăţeanului; 
- Coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie 

Perioada 1990 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Subofiţer operativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Efectuarea  activităţilor  de  constatare  a  infracţiunilor,  conform  competenţei 

materiale şi teritoriale; 
- Desfăsurarea  de  activităţi  pentru  strângerea  datelor  în  vederea  începerii 

urmăririi penale; 
- Aplicarea de măsuri pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei 

cetăţeanului; 
- Desfăşurarea  activităţilor  poliţieneşti  specifice  de  prevenire  şi  combatere  a 

fenomenului infracţional. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.315.35.34 
Website: www.politiacapitalei.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.politiacapitalei.ro/
http://www.if.politiaromana.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/
http://www.politiacapitalei.ro/
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Educaţie şi formare în 
domeniul universitar 

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ştiinţe Penale 

 
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Drept, Bucureşti, 
România 

ISCED 5B 

 

Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Teza “Corupţia administrativă” 

 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Bucureşti, 
România 

ISCED 6 

 

Perioada 2004-2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregătirea personalului didactic 

 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei , Bucureşti, România 

ISCED 5B 

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ştiinţe Poliţieneşti 

 
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Drept, Bucureşti, 
România 

ISCED 5B 

 

Perioada 1994-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ştiinţe Juridice 

 
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Drept, Bucureşti, 
România 

ISCED 5A 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) Româna 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Autoevaluare 

Nivel european (*) 
 

Engleză 
 

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

 

Competenţe şi abilităţi sociale  Gândire analitică şi sintetică; 

• Comunicare dobândită pe parcursul anilor de studiu de specialitate; 

• Obiectivitate şi exigenţă, obţinute prin experienţa activităţii la catedră; 

• Adaptabilitate la situaţii şi idei noi; 

• Spirit de echipă dezvoltat. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Organizarea şi coordonarea personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC; 

• Organizarea şi coordonarea de proiecte informatice; 

• Coordonarea cercurilor ştiinţifice; 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

• Sisteme de operare Windows; 

• Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

• Protecţia şi securizarea datelor; 

• Grafică MS Paint, Adobe Photoshop. 
 

Competenţe şi aptitudini Hobby-uri: 

şahul; teatru; muzica; lectura. 
 

Permis(e) de conducere Categoria B, C, E 
 

Proiecte de 
cercetare/dezvoltare 

 
 
 
 
 
 

 
Afilieri profesionale 

şi ştiinţifice 

1. Secretar general de redacţie – Revista „Studii de Securitate Publică”, Indexări 
internaţionale: CEEOL, EBSCO, ProQest, Index Copernicus, Hein Online. 

2. Membru al Consiliului Ştiinţific Internaţional – Revista „Studii de Securitate 
Publică”, Indexări internaţionale: CEEOL, EBSCO, ProQest,  Index 
Copernicus, Hein Online. 

3. Redactor la „Revista de investigare a criminalităţii”, Indexări internaţionale: 
EBSCO, SSRN. 

4. Redactor la „Journal of criminal investigaţion”, Indexări internaţionale: 
EBSCO, SSRN. 

5. Redactor la Revista „Pro patria lex”, Indexări internaţionale: SSRN. 
 

1. Primvicepreşedinte al Asociaţiei Române pentru Studii Judiciare şi Securitate 
Publică www.sjsp.ro 

2. Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţişilor, Secţia Română  
www.iparomania.ro 

3. Membru al Asociaţiei Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice  
www.pergam.ro 

 

 

04 Aprilie 2016 Comisar-şef de poliţie 
Profesor universitar 

Dr. Ţupulan Marin-Claudiu 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.sjsp.ro/
http://www.iparomania.ro/
http://www.pergam.ro/

