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Informaţii personale  

Nume / Prenume ŞERB STANCU 
Adresă(e) Bucureşti, Str. Serg. Marcu Ion nr. 12, sector 6 

Telefon(oane) 0217460473 – 
0740103127 

  

Fax(uri)  
E-mail(uri) stancuserb@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) româna 
  

Data naşterii 21 decembrie 1952 
  

Sex bărbătesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Academia de Poliție A.I. Cuza 
Ordine publică și siguranță națională 

  

Experienţa profesională  
 

- Prezent, profesor asociat la Academia de poliţie, conducător de 
doctorat; 

- 2007 – 2012 profesor titular la Facultatea de Drept „Simion 
Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

- 2012 - 2013 în paralel cu activitatea profesională am efectuat 
activitaţi de evaluare a competenţelor profesionale pentru calificarea 
„Agent de securitate” la Fundaţia pentru învaţământ şi cursuri de 
formare profesională pentru aceeaşi calificare . 

- 1997 – 2007, şef Catedră Siguranţă Publică la Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”. 

- Sept. 1992-oct.1997, lector universitar la Catedra de Poliţie 
Administrativă şi Ordine Publică, titularul disciplinei „Tactică 
Poliţienească”. 

- Oct. 1986 – sept. 1992, asistent universitar la Catedra V Poliţie, 
disciplina „Tactică poliţienească”. 

- Sept. 1978 – iulie 1986 ofiţer operativ cercetări penale la Secţia 3 
poliţie şi din 1982 pâna în 1983 la IGP Direcţia Cercetări Penale. 

- În cepând cu anul 2007 am desfăşurat activităţi de formare 
profesională şi de evaluare de competenţe profesionale pentru 
calificările de „Agent de securitate” şi „Formator ” la Fundaţia 
pentru învăţământ din Bucureşti. 

-  
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                     Educaţie şi formare - 2007 -2012 profesor universitar titular la Facultatea de drept a 
Universității Lucian Blaga din Sibiu 

 

- 2002 – 2007, profesor universitar ( şef catedră) la Catedra de 
Siguranţă Publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

- 2001 – 2002, conferenţiar universitar 
- 1996 – 2001, doctorand la  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza” – specializarea „Drept poliţienesc”  
- 1992-1993, cursuri postuniversitare la Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de Drept, specializarea Ştiinţe penale. 
- 1981, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti cu examen de 

diplomă 
- 1975-1978, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne, 

arma miliţie, specializarea cercetări penale. 
- 1972-1974, Serviciul militar la U.M. 01047 Craiova, arma 

transmisiuni 
- 1971-1972, Şcoala postliceală de radio şi televiziune cu 

specializarea în profesia de montator, reglor, depanator aparate 
radio TV, amplificatori şi curenţi purtători. 

1967-1971, Liceul teoretic nr. 33 din Bucureşti, secţia reală 

  
  

  
  

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  b franceză b franceză  franceză b franceză b franceză 
Limba            

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

Competenţe şi abilităţi sociale  
 

Abilităţi în comunicare, relaţii publice şi negociere dobândite atât în 
perioada executării activităţilor profesionale cât şi datorită studiului 
individual. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea activităţilor unui colectiv de circa 20-30 persoane la locul 
de muncă. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea diferitelor tipuri de instrumente electrice şi electronice 
caracteristice pentru profesia de electronist. Abilităţi în proiectarea şi 
execuţia lucrărilor de construcţii sau construcţii montaj. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Comperenţe în utilizarea calculatorului dobândite ca urmarea absolvirii         
unui curs intensiv în acest sens 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Îmi place muzica, literatura clasică şi modernă 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria „B” 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe Lista cu lucrările publicate 
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