
Informaţii personale 
Prenume / 

Nume 
Cristian-Eduard ŞTEFAN 

Adresă 
Telefon 
E-mail 

Cetăţenia 

Aleea Privighetorilor nr. 1-3, Bucureşti, sector1 
cristian.stefan@academiadepolitie.ro română 

Data şi locul naşterii 29.12.1979, ROMÂNIA 
Sex masculin 

Locul de muncă vizat / 
Aria ocupaţională 

Ministerul Afacerilor Interne / Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

10.2016-în prezent 
Conferenţiar universitar – funcţionar public cu statut special 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

06.2016-10.2016 
 Lector universitar – funcţionar public cu statut special 

 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

 Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

12.2015-06.2016 
Consilier superior (detaşat pentru o perioadă de 6 luni din cadrul Ministerului Afacerilor Interne) 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Biroul de Integritate şi Anticorupţie 
Bvd. Libertăţii nr.12, sector 5, Bucureşti. 
Activităţi specifice de prevenire a corupţiei şi a altor incidente de integritate la nivelul personalului structurilor 
subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 03.2013 – 12.2015 
 Lector universitar – funcţionar public cu statut special 

 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

 Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

03.2008 – 03.2013 
Asistent universitar – funcţionar public cu statut special 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 



Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

10.2005-03.2008 
Preparator universitar – funcţionar public cu statut special 

 
Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

 
Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

07.2002-10.2005 
Ofiţer de poliţie judiciară – funcţionar public cu statut special 

 
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Strada Eforie nr. 3-5, sector 5, Bucureşti 
Activităţi specifice informativ-operative şi de cercetare penală în cadrul structurilor de poliţie judiciară 
(investigaţii criminale şi combaterea criminalităţii organizate) ale Poliţiei Române. 
 
 

Educaţie şi formare  
 

Studii de bază  

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2008-2011  
 Doctor/diplomă de doctor (Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4387 din 06.06.2011) 
 
 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică  
 
 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”  
 
 
 Doctorat în „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2005-2007 
 Master/diplomă de master  
 
 Prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri 
 
 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”  
 
 
 Masterat Prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2002-2003 
 Diplomă de studii postuniversitare de specializare  
 
 Relaţii internaţionale 
 
 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”  
 
 
 Curs postuniversitar Relaţii internaţionale 

 
 



Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 1998-2002 
 Diplomă de licenţă  
 
 Ştiinţe juridice / Drept 
 
 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”  
 
 
 Învăţământ superior juridic de lungă durată 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 1994-1998 
 Diplomă de bacalaureat  
 
 Contabilitate 
 
 Liceul economic administrativ nr. 5, Bucureşti 
 
 
 Studii liceale 
 
 
 

Studii de specializare  
Perioada 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale 
studiate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 
 

 2015  
 Diplomă 
 
 Violenţa în familie 
 
 Inspectoratul General al Poliţiei Române 
 
 
 Curs de formare formatori în cadrul proiectului „JAD - Acţiunea comună împotriva violenţei în familie” 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2015 
 Certificat de absolvire 
 
 Pericolul criminalităţii transfrontaliere organizate şi al bandelor criminale 
 
 IBZ Schloss Gimborn (Germania) 
 
 
 Seminar internaţional 

 
 



Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2015 
 Certificat de absolvire 
 
 Trafficking of migrants, trafficking in persons and drug trafficking 
 
 Romanian Police, Konrad Adenauer Stiftung 
 
 
 Project Comprehensive and Integrated Approach in Prevention and Fight against Organized Crime in the 
Danube Region 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2015 
 Certificat de absolvire 
 
 Cybercrime and Child Pornography 
 
 Romanian Police, Konrad Adenauer Stiftung 
 
 
 Project Comprehensive and Integrated Approach in Prevention and Fight against Organized Crime in the 
Danube Region 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 
 

 2015 
 Certificat de absolvire 
 
 Smuggling and Intra-Communitarian Trading 
 
 Romanian Police, Konrad Adenauer Stiftung 
 
 
 Project Comprehensive and Integrated Approach in Prevention and Fight against Organized Crime in the 
Danube Region 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2014 
 Certificat de absolvire 
 
 Best Practices in Police Response to Domestic Violence  
 
 Ambasada S.U.A. la Bucureşti 
 
 
 Curs de specializare 

 
 



Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2012 
 Certificat de absolvire 
 
 Diversitatea şi drepturile omului 
  
 Colegiul European de Poliţie / Academia Federală de Securitate (Viena) / Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene 
 
 Curs de specializare/seminar 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2012 
 Certificat de absolvire 
  
 Drepturile omului şi etică poliţienească 
 
 Colegiul European de Poliţie / Şcoala de Poliţie din Katowice (Polonia) / Agenţia pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene 
 
 Curs de specializare/seminar 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2007 
 Certificat de absolvire 
 
 Managementul informaţiilor în domeniul arestării urmăriţilor ţintă, metode şi practici de prindere a urmăriţilor 
 
 Inspectoratul General al Poliţiei Române / Fundaţia Hanns Seidel 
 
 
 Seminar internaţional 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2005-2006 
 Certificat de absolvire  
 
 Psihopedagogie nivel II (universitar) 
 
 Universitatea Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
  
 
 Curs postuniversitar Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 
 



Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2004 
 Adeverinţă  
 
 Combaterea criminalităţii organizate – trafic şi consum de droguri 
 
 Ministerul Administraţiei şi Internelor – Centrul de Studii Postuniversitare 
 
 
 Curs de specializare 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 
 

 2003  
 Certificat de absolvire 
 
 Spargeri şi furturi din locuinţe 
 
 Departamentul de Justiţie al S.U.A./ Ministerul Administraţiei şi Internelor –  Centrul de Studii Postuniversitare 
 
 
 Curs de specializare 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 
 

  1994-1998 
  Atestat profesional contabil-statistician  
 
  Contabilitate 
 
  Liceul economic administrativ nr. 5, Bucureşti 
 
 
  Studii liceale 

Distincţii şi premii  Premiul Editurii Ministerului Afacerilor Interne (diplomă înmânată la data de 11 noiembrie 2015) pentru calitatea 
informării profesionale în domeniul practicii judiciare. 
 Distins cu Diplomă de excelenţă la data de 14 iunie 2012 de către Corpul Naţional al Poliţiştilor în semn de 
recunoştinţă  meritorie pentru promovarea valorilor profesionale ale poliţiştilor. 
 Distins cu Diplomă de excelenţă şi Diplomă de onoare în 2008, 2011, 2014 şi 2015 de către Asociaţia 
Criminaliştilor din România, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată. 

Aptitudini şi 
competenţe 

 

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare Exprimare scrisă 

  

engleză 

Utiliza
tor 

indep
enden

t   

 Utilizator 
independent    Utilizator 

independent    Utilizator 
independent    Utilizator 

independent   

 
 



  

franceză 

Utiliza
tor 

indep
enden

t   

 Utilizator 
independent    Utilizator 

independent    Utilizator 
independent    Utilizator 

independent   

 Cadrul european de referinţă pentru limbi 

Aptitudini şi competenţe 
sociale 

 Gândire analitică 
 Adaptabilitate la noi cerinţe 
 Disponibilitate pentru lucru în echipă 
 Abilităţi de comunicare şi de a prezenta în faţa unui public numeros 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

În calitate de conferenţiar universitar, coordonez activitatea grupelor de studenţi. 
Coordonator al programului de studii universitare de masterat „Managementul cooperării poliţieneşti 
internaţionale” din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. 
Facilitator/moderator la diverse manifestări ştiinţifice sau în cadrul unor proiecte. 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

Utilizez la un nivel avansat tehnica modernă de calcul, încercând zilnic să mă adaptez la noile evoluţii în 
domeniu.  

Permis(e) de 
conducere 

Categoria B, C 

 
 
 
 Data   
 
 28.02.2017         
 

 
 


