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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PIŞLEAG  ŢUŢU 

Adresă(e) B-dul 1 Mai , Sector  6, Bucureşti, România; 
 

Telefon(oane)  Mobil:  0745.354.494 
 

 

Fax(uri)    
E-mail(uri) tutu.pisleag@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 16 decembrie  1958 
  

Sex masculin 

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada      2013 – prezent 
- profesor titular Universitatea Danubius din Galați 

     2011 – 2013 
- profesor titular Universitatea Hyperion din București 

 
2006 – prezent 

- conducător de doctorat în domeniul ”Ordine publică și siguranță națională”, Academia 
de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, București 

                                                Perioada 
 
 

 
 

 

  2008  - 2011  
 
- Decanul Facultăţii de Poliţie, Academia de Poliţie  ,,Alexandru Ioan Cuza’’; 

  -  prof.univ.dr., şeful disciplinelor: Tactica jandarmeriei, Metode şi tehnici de intervenţie, 
     Management militar. 

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  2009 
 
Certificat absolvire 

 
    
    
  Colegiul Naţional de Afaceri Interne  -  Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’ 
 
    
   
  Curs postuniversitar 
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                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2006 - Prezent 
 

 Conducător de doctorat în domeniul ,,Ordine Publică şi Siguranţă Naţională’’ 
    
    
   
 
   Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’ 
   
   

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2008 - 2011 
 
Conducător de masterat ,, Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi’’ 

 
    
    
  
 Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’ 
 
    
   
   

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2000 
 
Certificat de absolvire 
 
Conducere strategică în domeniul politico-militar 
 

 
   Colegiul Superior de Stat Major,  Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”  
    
 
    Curs postuniversitar 

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

1997 - 2000 
 
Diplomă de doctor (Cum Laude) 
 
Ştiinţe militare 
 

 
    Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’ 
    
 
    doctorat 
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                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 1991 - 1994 
 
Diplomă de licenţă 
 
Ştiinţe juridice 
 

 
   Facultatea de Drept  – Academia de Poliţie  ,,Alexandru Ioan Cuza’’ 
    
 
   Studii universitare 

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

1989-1991 
 
Diplomă de licenţă 
 
Ştiinţe militare 
 

 
   Facultatea de Interarme   –  Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’ 
    
 
   Studii universitare 

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

1980-1983 
 
Diplomă de absolvire 
 
 
 

 
   Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne, specializarea jandarmi 
    
 
    

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

1973 - 1978 
 
Diploma de bacalaureat 
 
 
 

 
   Liceul Industrial de chimie 
    
 
  Studii preuniversitare  

Perioada 
 

2011 - 2013  
- profesor titular,Universitatea Hyperion din București 
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Perioada 
 
                                                    Perioada 
 
                                                     Perioada 
 
 
 
                                                    Perioada 
 
 
                                                    Perioada 
 
                                                    Perioada 
 
                                                    Perioada 

  2008- 2011 
 - Decan – Facultatea de Poliţie, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 
    2004 - 2008 
 - Prodecan – Facultatea de Drept, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 
  2001 - 2004 
 - Şef catedră jandarmi şi pregătire generală, Facultatea 
  de Drept din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
  Cuza”  
  1992 – 2004  
  - Cadru didactic (lector, conferenţiar, profesor)  în Catedra de jandarmi 
    şi pregătire generală 
  1991  
   - Comandant batalion UM 0828 - Bucureşti 
  1989 – 1991 

-    Ofiţer elev - Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’  
1983-1989 
- Comandant subunitate UM 0828 - Bucureşti   

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 capacitate de evaluare, analiză şi sinteză în domeniul ordinii publice,  
    securităţii şi apărării naţionale 

 spirit de observaţie;   

 tehnici speciale de intervenţie; 

 prestanţă; 

 tact şi discernământ; 

 iniţiativă; 

 responsabilitate şi integritate morală; 

 obiectivitate; 

 exigenţă; 

 energie; 

 perseverenţă; 

 loialitate pentru instituţie; 

 deschidere către nou; 

 cultură generală; 

 rezistenţă la efort fizic şi intelectual, la stres, la situaţii complexe şi des schimbătoare;     

 spirit critic; 

 comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe). 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

 coordonarea învăţământului de specialitate; 

 planificare, organizare și desfășurare acțiuni specificie (nivel tactic, operativ și strategic); 

 organizarea şi coordonarea misiunilor de ordine publică la nivelul Academiei; 

 organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de comunicării ştiinţifice; 

 organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice demonstrative; 

 deschidere pentru lucrul în echipă; 

 bun negociator; 

 operativitate în luarea deciziilor; 

 abilităţi de comunicare socială şi managerială; 

 receptivitate; 

 sociabilitate. 

Trăsături psihice şi de 
personalitate   

 

 inteligenţă; 

 flexibilitate a gândirii; 

 stabilitate comportamentală; 

 echilibru emotiv; 

 gândire analitică, conceptuală şi de sinteză. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
- utilizator nivel mediu calculator 
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Alte competenţe şi aptitudini  - Membru în Comitetul de redacţie al Revistei Jandarmeriei, Revistei Pro Patria Lex, Forum  
   Criminalistic; 
 - Premiul de excelenţă şi Trofeul România 2000,  acordat în anul 2009 de către Fundaţia  
   România 2000 şi Cotidianul naţional independent ,, Ultima Oră’’; 
 - Absolvent al ,, The Leadership Institute’’ – 2008; 
 - Diploma de execlență, Fundația ”Revista Jandarmeriei Române); 
 - Expert evaluator CNCSIS; 
 - Direcţional în Parteneriatul cu Jandarmeria Naţională Franceză; 
 - Întrebuinţarea armamentului uşor şi a mijloacelor de protecţie şi intervenţie; 
 - Schimburi de experienţă la Academia Regală din Breda (Olanda), Şcoala  
   Superioară de Poliţie Branderburg (Germania), Academia de Poliţie Munster  
   (Germania), Academia de Poliţie din Nicosia (Cipru), Academia de Poliţie 
   Kiev (Ucraina), Institutul Juridic Simferopol – Crimeea (Ucraina), Academia FBI 
   Quantico (SUA), Departamentul de Justiţie din statul Washington, statul Kentucky 
   (SUA), Academia de Poliţie ,,Ştefan cel Mare’’ (Chişinău – Republica Moldova ); 
 - Referent oficial în comisiile de doctorat la UNAp ,,Carol I’’, Academia Naţională de Informaţii 
   Universitatea Bucureşti; 
 - Membru in Comisia Naţională pentru atestarea titlurilor didactice a MECI în domeniul  
   Ştiinţe militare, Securitate şi informaţii;  
 - Semnul onorific în serviciul patriei XXV; 

   - Elaborarea şi conceperea documentelor de organizare planificare şi desfăşurare a acţiunilor 
     specifice la nivel tactic, operativ şi strategic; 
   - Membru cu statut de invitat permanent în Consiliul Militar al Jandarmeriei Române; 
   - Profesor invitat la Colegiul Naţional de Afaceri Interne; 
   - Profesor asociat în cadrul programului de master ,,Managementul activităţilor de ordine 
publică’’; 
   - Preşedinte comisie în cadrul concursului de admitere în Academia de Poliţie; 
   - Referent ştiinţific la Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
   - Organizator și conducător exerciții tactice demonstrative de specialitate, festivități și 
ceremonialuri militare 

Permis(e) de conducere Permis categoria B  

Limbi străine cunoscute Limba rusă - foarte bine 
Limba engleză - mediu 
 

 
 
 
 


