
Pagina 1 / 11 - Curriculum vitae al  
Șuteu Nicolaie Gheorghe  

 

 

  
 

   
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informații personale  

Nume / Prenume  Șuteu Nicolaie Gheorghe  

Adresa(e) Str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 8, et. e, 550099 Sibiu (România) 

Mobil +40 723692374  

E-mail(uri) suteunicolaie@yahoo.com 

Naționalitate(-tăţi) Română  

Data nașterii 05/07/1952 

Sex 
 

Starea civila 
 

Copii  

Bărbătesc  
 
Căsătorit cu Elena Șuteu – pensionar fost cadru activ MI  
 
- Adina Lavinia Muntean – jurist, căsătorită 
- Nicoleta Șuteu – ofițer de securitate in direcția de investigare si gardare al Secretarului General 
ONU, New York - căsătorită 
- Anca Deac Șuteu – jurist, căsătorită 

  

 

Experienţa profesională 

 

  

Perioada 2008 →  

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar titular 

Activităţi si responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de drept „Simion Bărnuțiu” - Universitatea „Lucian 
Blaga” Sibiu 
Calea Dumbrăvii nr. 34, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior juridic 
  

Perioada 2005 →  

Funcţia sau postul ocupat Avocat, membru al Baroului Sibiu 

Activităţi si responsabilităţi principale Activități de consultanță și asistență juridică 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet av. Nicolaie Ghe. Șuteu 
Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță și asistență juridică 
  

Perioada 2006 - 2008  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular 

Activităţi si responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de drept „Simion Bărnuțiu” 
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Calea Dumbrăvii nr. 34, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ juridic superior 
  

Perioada 2006 - 2008  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular - studii master 

Activităţi si responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea „Simion Bărnuțiu” 
Calea Dumbrăvii nr. 34, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior juridic 
  

Perioada 2006 - 2007  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar asociat 

Activităţi si responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Fundația Alma Mater, Centrul pentru învățământ la distanță nr. 2 
Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
  

Perioada 2005 - 2006  

Funcţia sau postul ocupat Lector asociat 

Activităţi si responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alma Mater” 
Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
  

Perioada 2005 - 2006  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular 

Activităţi si responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” 
Calea Dumbrăvii nr. 34, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior juridic 
  

Perioada 2001 - 2002  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar asociat 

Activităţi si responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Fundația „Alma Mater” - Centru de învățământ la distanță nr. 2 
Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
  

Perioada 2001 - 2005  

Funcţia sau postul ocupat Inspector șef 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea activității Inspectoratului de Poliție Sibiu 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu 
Str. Revoluției nr. 4-6, 550170 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management 
  

Perioada 1997 - 2001  

Funcţia sau postul ocupat Profesor II, șef catedră 

Activităţi si responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Centrul chinologic Sibiu, catedra Poliție 
Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 
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Perioada 1993 - 1997  

Funcţia sau postul ocupat Inspector șef 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea activității Inspectoratului de Poliție Sibiu 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu 
Str. Revoluției nr. 4-6, 550170 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management 
  

Perioada 1990 - 1993  

Funcţia sau postul ocupat Adjunct șef Poliție 

Activităţi si responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Poliția Mun. Făgăraș 
Str. Doamna Stanca nr. 28, Făgăraș (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliție 
  

Perioada 1977 - 1990  

Funcţia sau postul ocupat Șef birou economic 

Activităţi si responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Poliția Mun. Făgăraș 
Str. Doamna Stanca nr. 28, 505200 Făgăraș (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliție 
  

Perioada 1975 - 1977  

Funcţia sau postul ocupat Ofițer economic 

Numele şi adresa angajatorului Poliția Municipală 
Str. Doamna Stanca nr. 28, 505200 Făgăraș (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliție 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2012  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire pentru competente FORMATOR  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Formare profesionala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Perioada 

Ministerul muncii, familiei si protecției sociale, Ministerul educației, cercetării, tineretului si sportului 

 

 
2004  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de doctor în drept, pe baza rezoluției Consiliului Național de Atestare a Titlurilor și 
Certificatelor universitare prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării, nr. 5237 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Drept 

  

Perioada 2002  

Calificarea/diploma obţinută Curs 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Formare formatori ”Inginerie și pedagogie pentru învățământ la distanță, organizare, concepție, 
realizare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Centre Universite - Economic d'Education PErmanente Composante de L'USTL: Univesite de 
Scientces et Tehnologies de Lille 
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Perioada 2000 - 2004  

Calificarea/diploma obţinută Drept instituțional comunitar 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Studii postuniversitare, stagii de pregătire extrauniversitară în străinătate și în țară 

  

Perioada 1997 - 2000  

Calificarea/diploma obţinută Drept polițienesc 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Stagii de pregătire extrauniversitară în străinătate și în țară 

  

Perioada 1996 - 2000  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Management Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Management Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala 
Sibiu  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1998 - 1999  

Calificarea/diploma obţinută  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs postuniversitar de pregătire a personalului didactic din cadrul univ. „Lucian Blaga” Sibiu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” 
Calea Dumbrăvii nr. 34, 550324 Sibiu (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1990 - 1991  

Calificarea/diploma obţinută Curs cadre de conducere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

  

Perioada 1990 - 1991  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs postuniversitar in domeniul de specialitate „Probleme de drept civil” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

  

Perioada 1979  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licență în drept 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

  

Perioada 1972 - 1977  

Calificarea/diploma obţinută  
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de drept din Universității București 
 

  

Perioada 1972 - 1975  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Școala de Ofițeri activi a Ministerului de Interne 
 

  

Perioada 1967 - 1972  

Calificarea/diploma obţinută  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Planificator contabil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul economic 
Mediaș  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1959 - 1967  

Calificarea/diploma obţinută  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Învățământ primar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Școala generală 
Dârlos, jud. Sibiu  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

Franceză  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale 2004 – 2005 

Coordonez si conduc la nivelul jud. Sibiu următoarele programe: 

- „Imagini prin fapte” nr. 7033/04.08.2004 

- „Trafic rutier mai sigur”, nr. 7040/04.08.2004 

- ‚Scoli si parcuri in siguranta” , nr.7038/04.08.2004 

- ‚Strazi linistite, oras sigur”, nr. 7041/04.08.2004 

- „ Pentru comunitate, impreuna cu cetatenii”, nr. 7034/04.08.2004 

- „Impotriva mortii albe”, nr. 7035/04.08.2004 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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- „Impotriva fraudei si a coruptiei”, nr. 7036/04.08.2004 

- „Pentru linistea comunitatii rurale”, nr.7037/04.08.2004 

- „Frontiere sigure, frontiere europene”, nr. 7039/04.08.2004,  

realizate in colaborare si parteneriat cu institutiile guvernamentale la nivelul judetului, presa, institutii 
neguvernamentale si comunitatile locale 

 

2004 – 2005 

Particip la programul de implementare in politia romana a Politiei de proximitate. Managerul proiectului 
de implementare a politiei de proximitate din Romania fiind Peter Schorer din Elvetia, valoarea 
proiectului pentru Sibiu fiind de 10.000 euro, finantare externa, conducator proiect la nivelul judetului 
fiind dr. Nicolaie Gheorghe Suteu 

 

Particip in calitatea de membru in echipa de cercetare pentru proiectul „Sibiu – Oras European”, sub 
contract de cercetare nr.189/2003 obtinut de Universitatea Lucian Blaga Sibiu pe baza de competitie, 
beneficiar Scoala Generala cu clasele I-VIII buget 3000 euro subcontract in cadrul PROIECTUL 
EDUCATIONAL EUROPEAN COMENIUS I – 2003 – SIBIU ROMANIA nr. 02-PS-113 SB-DE,2003 

 

2006 - 2009  

Particip in cadrul unui grant international la Academia de Politie „ Al. I. Cuza” Bucuresti, tema 
232/2007 „ Recursul in solutionarea conflictelor de munca in legislatia romana si reglementarile altor 
state a Uniunii Europene cu dreptul european”, conducator prof.univ. Vlad Barbu, finantare 2007 

 

Particip in calitate de membru in echipa de cercetare din cadrul proiectului „Imbunatatirea 
performantelor manageriale la sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges” in concordanta cu standardul 
calitatii ISO 9001:2001, Contract de Cercetare nr.124/02.08.2006, obtinut de Universitatea Lucian 
blaga din Sibiu pe baza de competitie 124/02.08.2006, cod CPSA 7414.11, buget 1000 euro, 2006 

 

Particip ca membru in echipa de cercetare din cadrul proiectului „Analiza climatului organizational si 
diagnoza la nivelul compartimentelor functionale la sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges”, 
Contract de Cercetare nr.125/02.08.2006, obtinut de Universitatea lucian Blaga din sibiu pe baza de 
competitie 125/02.08.2006, cod CPSA 7414.11, buget 1000 euro, 2006 

 

Particip ca membru in echipa de cercetare din cadrul proiectului „Relatia dintre stresul ocupational si 
caracteristicile climatului organizational in Primaria Campulung”, contract de cercetare nr.7208 din 
12.03.2008, obtinut de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pe baza de competitie 12125/24.02.2008, 
buget 2000 euro, 2008 

 

Particip ca membru in echipa de cercetare din cadrul proiectului „Analiza variabilelor individuale si 
organizationale ce asigura eficienta personalului din structurile Hidroelectrica Sucursala Sibiu”, 
contract de cercetare nr.393-17.04/21.02.2008, obtinut de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu obtinut 
pe baza de competitie 821/29.01.2008, cod CPV 74141100-0, buget 3500 euro, 2008 

 

Particip in calitate de membru, echipa de cercetare din cadrul proiectului „Managemetul fluxului 
informational. Analiza SWOT. Studiu de caz la sucursala Hidrocentralei Curtea de Arges”, contract de 
cercetare nr.18/06.03.2008, obtinut de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pe baza de competitie 
3332/06.03.2008, caiet de sarcini 2889/26.02.2008, cod CPV 74141100-0, buget 3100 euro, 2008 

 

2008-2009 Conducator si coordonator al programului de pregatire „Program Phare 2006. Fond de 
modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local” in cadrul proiectului „Politia Comunitara – 
un serviciu public de calitate pentru cetatenii municipiului Alba Iulia, subiect al contractului de grant 
Phare 2006/018-147.01.03.02.03-AB 776.” 

 

2008-2009 Conducator si coordonator al programului pentru implementarea proiectului „Gestionarea 
mai eficienta a serviciului public de Politie Comunitara din cadrul Primariei Municipiului Ramnicu-
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Valcea” subiect al proiectului Phare RO2006/018-147.01.03.02.03 VL 416 „ Dezvoltarea serviciului de 
voluntariat pentru situatii de urgenta in zona municipiului Ramnicu-Valcea. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice 2005-prezent: Coordonator al programului „Politie comunitara” conform deciziei nr. 28 din 30.01.2006 
a rectorului Univ. „Lucian Blaga” Sibiu 

 

2005-prezent Coordonator al studiului masteral „Managementul politiei si institutii comunitare, 
domeniul stiintei administrative.” 

 

2006-prezent Coordonator al programului de pregatire a politistilor comunitari ce se afla in activitate la 
Serviciul Public de Politie Comunitara Sibiu. 

 

2008-prezent Conducator si coordonator al programului masteral „Managementul politiei locale” tip 
Bologna 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunostinte operare calculator Win Word 1995, 1998, 2000, XP, Excell pentru windows 95, 98, 2000, 
XP, win7 

  

Informaţii suplimentare Experiență în domeniul managementului proiectelor cu finanțare europeană POSDRU 
  

Anexe Lucrari didactice 

1. Aspecte noi privind elementele constitutive ale persoanei juridice, 81 pag, ed. Alma Mater Sibiu, 
1991 

2. Drept international public-note de curs, 109 pag, ed. Alma Mater Sibiu, 1999 

3. Drept international public-note de curs, 174 pag, ed. Alma Mater Sibiu, 2001 

4. Istoria statului si dreptului romanesc pana la 1859, 287 pag, ed. Alma Mater Sibiu, 2001 

5. Teoria generala a dreptului, 346 pag, ed. Alma Mater Sibiu, 2001 

6. Ghid de politie comunitara, ed Alma Mater Sibiu, 265 pag, ISBN 973–8230–41–1, 2001 

7. Politia, comunitatea si prevenirea criminalitatii, ed. Constant Sibiu 2002, 397 pag, ISBN 973 – 99 – 
393 – 7 – 6 

8. Drept comunitar institutional, 313 pag, editura Alma Mater Sibiu, ISBN 973-8371-46-5, 2003 

9. Globalization and the Process of European Integration. Convergences and Ellements of 
Dissociation, 145 pag, ed. Alma Mater Sibiu, ISBN 973-632-068-5, 2003 

10. Globalizarea si procesul integrarii europene, convergente si elemente de disociere, 127 pag, ed. 
Alma Mater Sibiu, ISBN 973-632-050-2, 2003 

11. Pozitia Romania fata de problema globalizarii, 112 pag, ed. Alma Mater Sibiu, ISBN 973-632-108-
8, 2004 

12. Acte normative privind circulatia pe drumurile publice, 156 pag, ed. Etape Sibiu, ISBN 973-8401-
09-7, 2004 

13. Compatibilitatea sau incompatibilitatea globalizarii cu principiile fundamentale ale dreptului 
international contemporan, ed.Alma Mater, 135 pag, ISBN 973-6321-107-10,2004 

14. Globalizarea si dreptul international, ed. Paideia 2006, 375 pag, ISBN 973–596–256–X 

15. Drept politienesc – editura Alma Mater Sibiu, 358 pag, ISBN 978–973–632–393–5, 2007 

16. Teorie si tactica politieneasca – 224 pag, editura Alma Mater Sibiu, ISBN 978-973-632-414-7, 
2008 

17. Teorie şi tactică poliţienească editie revazuta si revizuita – curs universitar 215 pag, autori 
Nicolaie-Gheorghe Suteu , Paraian Iulia ( ISBN 978-606-8015-14-9), Editura Salgo, Sibiu 2010 

 

Lucrari stiintifice 

1. Teza de doctorat „Globalizarea si dreptul international” 

2. Crima organizata si implicatiile ei, 8 pag, Seminar bilateral organizat de Ministerul Public din 
Romania si Consiliul Europei, 1996 
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3. Evolutii si perspective ale institutiei cetateniei ca atribut al statului de drept, 7 pag, Sesiunea 
stiintifica „ Statul de Drept-Realitate si Perspective” organizat de Facultatea de Drept Sibiu, 1997 

4. Conceptia locala de prevenire a criminalitatii, relatia politic-criminalitate, serial, Tribuna Sibiu, 1998 

5. Aplicarea dreptului comunitar in ordinea juridica interna a statelor membre UE, ISBN 973-857-83-2-
9, 8 pag, Drept si relatii internationale-curs postuniversitar, Academia de Politie „Al.I. Cuza” Bucuresti, 
2002  

6. Managementul schimbarii, partea I, ISSN 1221/9835, 15 pag, Culegerea Pro Patria Lex, revista 
Academia de Politie „Al.I. Cuza”, nr.2/2002, ed. VIS Print Bucuresti, 2002 

7. Managementul schimbarii, partea II, ISSN 1221/9835, 16 pag, Culegerea Pro Patria Lex, revista 
Academia de Politie „Al.I. Cuza”, nr.3/2002, ed. VIS Print Bucuresti, 2002 

8. Integrarea europeana si necesitatea respectarii principiilor aplicabilitatii directe ale dreptului 
comunitar si primordialitatii acestuia, ISBN 973-632-053-7, 12 pag, Conferinta internationala UE in 
anul 2002, realitati si perspective, 2002 

9. Principiul subsidiaritatii-ca principiu fundamental al relatiilor comunitare, ISBN 973-632-053-7, 8 
pag, Conferinta internationala UE in anul 2002, realitati si perspective, 2002 

 

 

CARTI SI INDRUMARE/ CURSURI UNIVERSITARE PUBLICATE IN EDITURI RECUNOSCUTE IN 
TARA ( ISBN, acreditate de CNCSIS) 

 

1. Elemente de tactica politieneasca pentru Politia Locala, vol. II, autori N GHE Suteu, Stancu Serb, 
Catalin Nicolescu, Iulia Parean, ISBN 978-606-8015-26-2, Editura Salgo, Sibiu 2011 

2. Drept Politienesc, autor N Ghe Suteu, ISBN 978-606-8015-36-1, Editura Salgo, Sibiu 2010 

3. Teorie şi tactică poliţienească editie revazuta si revizuita – curs universitar 215 pag, autori Nicolaie-
Gheorghe Suteu , Paraian Iulia ( ISBN 978-606-8015-14-9), Editura Salgo, Sibiu 2010 

4. Teorie şi tactică poliţienească (ISBN 978-973-632-414-7), 206 pag, autor unic, Editura Alma Mater 
Sibiu, 2008 

5. Drept politienesc (ISBN 978–973–632–393-5), 358 p, 3 autori, Editura Alma Mater Sibiu, 2007 

6. Globalizarea si dreptul international (ISBN 973–596–256–X), 375 p, autor unic, Editura Paideia 
Bucuresti, 2006 

7. Compatibilitatea sau incompatibilitatea globalizarii cu principiile fundamentale ale dreptului 
international contemporan (ISBN 973–6321–107–10), 135 p, autor unic, Editura Alma Mater Sibiu, 
2004 

8. Acte normative privind circulatia pe drumurile publice (ISBN 973–8401–09–7), 156 p, 4 autori, 
Editura Etape Sibiu, 2004  

9. Pozitia Romaniei fata de problema globalizarii (ISBN 973–632–108–8), 112 p, autor unic, Editura 
Alma Mater Sibiu, 2004 

10. Globalizarea si procesul integrarii europene, convergente si elemente de disociere (ISBN 973–
632–050–2) 127 p, autor unic, Editura Alma Mater Sibiu, 2003 

11. Globalization and the Process of European Integration. Convergences and Ellements of 
Dissociation (ISBN 973–632–068–5), 145 p, autor unic, Editura Alma Mater Sibiu, 2003 

12. Drept comunitar institutional (ISBN 973 – 8371 – 46 – 5) 313 p, 2 autori, Editura Alma Mater Sibiu, 
2003 

13. Politia, comunitatea si prevenirea criminalitatii (ISBN 973–99–393–7–6), 397 p, 2 autori, Editura 
Constant Sibiu, 2002 

14. Ghid de politie comunitara (ISBN 973–8230–41–1), 265 p, 2 autori, Editura Alma Mater Sibiu, 
2001 

 

INDRUMARE IN FORMAT ELECTRONIC PENTRU UZUL STUDENTILOR DE LA INVATAMANTUL 
LA DISTANTA 

 

1. Teoria generala a dreptului, 346 pag, autor C. Voicu, coautor N.G. Suteu, ed. Alma Mater Sibiu, 
2001 
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2. Istoria statului si dreptului romanesc pana la 1859, 287 pag, autor C. Voicu, coautor N.G. Suteu, ed. 
Alma Mater Sibiu, 2001 

3. Drept international public-note de curs, 174 pag, autor unic, ed. Alma Mater Sibiu, 2001 

4. Drept international public-note de curs, 109 pag, autor unic, ed. Alma Mater Sibiu, 1999 

5. Aspecte noi privind elementele constitutive ale persoanei juridice, 81 pag, autor unic, ed. Alma 
Mater Sibiu, 1991 

 

 

STUDII SI ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE INDEXATE IN BAZE DE DATE INTERNATIONALE 

1. POLITIA COMUNITARIA , CONCEPTO Y EVOLUCION EN RUMANIA prezentat en el III Simposio 
Internacional de Policia Comunitaria, organizado en Bogota, D.C., los dias 23, 24 y 25 de noviembre 
de 2009 - http://www .simposiopoliciacomunitaria.co.cc 

2. Provocarile fenomenului traficului de fiinte umane. Provocations of vie slave trade phenomen, 35 
pag, autor unic, Invatamant si cercetare universitara- fundamente ale societatii bazate pe cunoastere, 
2007 

3. Globalizarea intre idee si realitate, 6 pag, autor unic, studia.securitatis@yahoo.com, 2007 

4. Combaterea coruptiei drept o cale de reducere a economiei subterane Fighting Corruption – Means 
of Reducing The Underground Economy, 8 pag, pag. 130 - 138, autor unic, 2007, ISSN – 1843 – 
262X 

5. Globalizarea, caracteristica fundamentala a noii ordini mondiale, Globalization a fundamental 
characteristic of the new world order (ISSN – 1584 – 0115), 4 pag, autor unic, caietedrept@yahoo.fr, 
2006 

6. La globalisation et le droit.Un point de vue roumain, pag.328-394(ISBN–973–99924-5-5), 12 p, 
autor unic, La science du droit.Realites et perspectives. Editura V.I.S. Print, 2004 

 

STUDII SI ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE DE SPECIALITATE DIN TARA (cu ISSN acreditate 
de CNCSIS) 

 

1. Aplicarea dreptului comunitar in ordinea juridica interna a statelor membre UE (ISBN 973-857-83-2-
9), 8 pag, autor unic, Drept si relatii internationale-curs postuniversitar, Academia de Politie „Al.I.Cuza” 
Bucuresti, 2002 

2. Managementul schimbarii, partea I, ISSN 1221/9835, pag.177-186, 15 pag, autor unic, Culegerea 
Pro Patria Lex, revista Academia de Politie „Al.I. Cuza”, nr.2/2002, ed. VIS Print Bucuresti, 2002 

3. Managementul schimbarii, partea II, ISSN 1221/9835, 16 pag, autor unic, Culegerea Pro Patria Lex, 
revista Academia de Politie „Al.I. Cuza”, nr.3/2002, ed. VIS Print Bucuresti, 2002 

4. Integrarea europeana si necesitatea respectarii principiilor aplicabilitatii directe ale dreptului 
comunitar si primordialitatii acestuia, ISBN 973-632-053-7, 12 pag, autor unic, Conferinta 
internationala UE in anul 2002, realitati si perspective, 2002 

5. Principiul subsidiaritatii-ca principiu fundamental al relatiilor comunitare, ISBN 973-632-053-7, 8 
pag, autor unic, Conferinta internationala UE in anul 2002, realitati si perspective, 2002 

6. Conceptia locala de prevenire a criminalitatii, relatia politic-criminalitate, serial, autor unic, Tribuna 
Sibiu, 1998 

7. Evolutii si perspective ale institutiei cetateniei ca atribut al statului de drept, 7 pag, autor unic, 
Sesiunea stiintifica „Statul de Drept-Realitate si Perspective” organizat de Facultatea de Drept Sibiu, 
1997 

8. Crima organizata si implicatiile ei, 8 pag, autor unic, Seminar bilateral organizat de Ministerul Public 
din Romania si Consiliul Europei, 1996 

 

LECTIILE, TEMELE INTOCMITE SI REDACTATE IN CALITATE DE CADRU DIDACTIC LA CENTRU 
CHINOLOGIC SIBIU 

 

1. Drogurile: productia, utilizarea si traficul ilicit de droguri, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 2000 

2. Efectuarea perchezitiilor in vederea identificarii substantelor stupefiante si modul de pastrare a 
produselor descoperite cu aceasta ocazie, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 2000 
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3. Atributiile Jandarmeriei Romane in timp de pace, stare de urgenta si razboi, autor unic, Centrul 
chinologic Sibiu, 2000 

4. Principalele trasaturi caracteriale si de personalitate ale jandarmului roman, autor unic, Centrul 
chinologic Sibiu, 2000 

5. Consideratii generale privind factorii de risc intern ce pot afecta ordinea publica, autor unic, Centrul 
chinologic Sibiu, 2000 

6. Fortele participante alaturi de jandarmi la restabilirea ordinii constitutionale, efectele angajarii 
acestora in actiuni militare, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 2000 

7. Actiunile strategice si tactice ce se pot executa pentru combaterea adversarilor si restabilirea ordinii 
constitutionale, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 2000 

8. Executarea masurilor de ordine in situatii speciale, activitatea jandarmului angajat pe baza de 
contract dotat cu caine de serviciu pe timpul desfasurarii mitingurilor, marsurilor si a actiunilor de 
protest, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 2000 

9. Materialele explozive, caracteristici si modalitati practice de folosire a acestora in actiuni teroriste 
sau in comiterea altor fapte antisociale, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1999 

10. Dispozitive explozive improvizate, generalitati, principii constructiv functionale, clasificare, autor 
unic, Centrul chinologic Sibiu, 1999 

11. Masuri ce trebuie luate in cadrul sesizarii de colete suspecte ce pot contine dispozitive explozive 
sau de masini capcana, inclusiv munitie clasica. Prezentarea trusei TREX si a modului de lucru cu 
aceasta, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1999 

12. Drepturile omului si activitatea fortelor de ordine publica, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

13. Relatiile cu publicul in munca de politie, autor unic, Centrul chinologic Sibiu,1998 

14. Prevenirea infractiunilor si a altor fapte antisociale, modalitati practice de realizare a muncii de 
prevenire de catre cadrele, formatiunile de ordine publica, autor unic, Centrul chinologic Sibiu,1998 

15. Activitati specifice pe care le desfasoara politia pe linia organizarii si functionarii sistemului de 
paza, autor unic, Centrul chinologic Sibiu,1998 

16. Sarcinile ofiterilor de politie in organizarea si desfasurarea activitatilor agentilor de ordine si 
sectoristilor, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

17. Organizarea si executarea masurilor de ordine la adunarile publice si a celor cultural sportive, 
autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

18. Activitati specifice ale unitatilor de politie pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor 
fapte antisociale comise de rromi, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

19. Sarcinile ofiterilor si subofiterilor de politie privind urmarirea si identificarea unor categorii de 
persoane , cadavre si obiecte, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

20. Sarcinile subofiterilor de politie conductori si folosirea cainilor de urmarire cu ocazia cercetarii la 
fata locului, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

21. Modul de actiune al subofiterilor conductori de caini de urmarire in echipa operativa constituita cu 
ocazia cercetarii la fata locului, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

22. Depistarea, semnalarea, recoltarea si conservarea urmelor de miros, descoperite cu ocazia 
cercetarii la fata locului, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

23. Modul de interventie al subofiterului dotat cu caine specializat in detectarea explozivilor, autor 
unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

24. Masuri tactice politienesti: legitimarea si stabilirea identitatii persoanei, perchezitia corporala 
sumara, controlul bagajelor si autovehiculelor, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 1998 

25. Masurile tactice politienesti: invitarea si conducerea la sediul politiei, mobilizarea prin folosirea 
catuselor, a bastonului de cauciuc si a armamentului din dotare, autor unic, Centrul chinologic Sibiu, 
1998 

 

Participări la diferite manifestări și simpozioane 

1. Simpozionul organizat de Ministere de L’Interieur et de la Securite Publique – Direction Generale 
de la Police Nationale Franta, in cadrul caruia am prezentat lucrarea cu tema „Raporturile existente 
intre criminalitatea economico– financiara organizata si coruptia functionarilor si a personalului din 
administratia publica”, Paris 02 – 13.11. 1992, 1992 

2. Simpozionul organizat de catre Univ. „Lucian Blaga” sub patronatul Ambasadei Germaniei in cadrul 
caruia am prezentat lucrarea cu tema„ Criminalitatea organizata la nivel national si international. 
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Proiecte de conventii internationale in materie, conventiile deja existente, asistenta bilaterala posibila 
si cadrul actual oferit prin conventiile de asistenta mutuala”, Sibiu, noiembrie, 1993 

3. Simpozionul organizat de catre Consiliul Europei in cadrul caruia am prezentat referatul 
”Fenomenul coruptiei si crima organizata”, Budapesta, Ungaria, 1995 

4. Seminarul bilateral organizat de Ministerul Public din Romania si Consiliul Europei in cadrul caruia 
am prezentat lucrarea cu tema „Crima organizata si implicatiile ei”, Sibiu, octombrie, 1996 

5. Conferinta internationala „Uniunea Europeana in anul 2002– realitati si perspective” in cadrul careia 
am prezentat lucrarile„Integrarea Europeana si necesitatea respectarii principiilor aplicabilitatii directe 
a dreptului comunitar si primordialitatii acesteia” „Principiul subsidiaritatii ca principiu fundamental al 
relatiilor comunitare” Sibiu, 04.10.2002 

6. Conferinta internationala „Reforma administratiei publice, descentralizarea si monitorizarea 
performantelor acestui proces”, Sibiu, 11.09.2003. Organizata de USAID, GRASP, Ministerul 
Internelor si Reformei Administrative si UCRAP 

7. Conferinta internationala The Seventh Biennial Conference „Perspectivele internationale asupra 
crimei, justitiei si ordinii publice”, „International Perspectives on Crime, Justice and Public Order” 
Bucuresti, 06.10.2004, Organizata de Ambasada USA, Ambasada Marii Britanii si Ministerul de 
Externe Roman 

8. Conferinta internationala„Consecinte politico – juridice ale integrarii statelor in Uniunea Europeana. 
Consequences politico – juridiques de l’integration des etas dans L’Union Europeenne. Europa in 
societatea informatiei. L’Europe dans la societe de l’information” Sibiu, iunie 2007 

9. Conferinta internationala „ Provocari in noul mediu de securitate”, Sibiu 2007 

10. Conferinta stiintifica internationala anuala „Invatamant si cercetare universitara. Fundamente ale 
societatii bazate pe cunoastere”, Sibiu mai 2007 

11. Conferinta internationala cu tema: „ L’Europe judiciaire: 10 ans apres le Conseil de Tampere„– „Le 
droit de l’execution:perspectives transnationales” adeverinta nr. 325 din 15.05.2009 

12. Tercer Simposio Internacional de Policia Comunitaria, Bogota- Columbia, Noviembre 23 al 25 de 
2009, atestare facuta prin certificatul eliberat de El Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de 
Defensa Nacional y la Policia Nacional de Colombia 

13. Conferinta Stiintifica organizata de Universitatea Lucian Blaga, Departamentul pentru Invatamant 
la Distanta in parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, 
Universitatea 1 decembrie Alba Iulia si Universitatea Eftimie Murgu din Resita cu tema „Tendinte, 
Inovatii, Oportunitati in IDIFR: utilizarea tehnologiei informatice pentru educatia la distanta”, atestare 
facuta prin diploma de participare eliberata 

14. „Police Volunteers – real involvment of the Community for its own satefy”, 2.06.2010 organizat de 
Politia Olandeza, Inspectoratul Judetean de Politie Sibiu si Universitatea Lucian Blaga, atestare facuta 
prin Participation Diploma eliberata de institutiile mai sus mentionate 

 


