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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popescu Gheorghe 

Adresă România, Bucureşti, Str. Parfumului, Nr. 5, ap.7, sector 3 

E-mail gheorghe.popescu@academiadepolitie.ro 
  

Telefon 0723.267.593 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 25 noienbrie 1961 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada iunie 2014 – martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Directorul Departamentului de Poliţie 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Elaborează şi coordonează politicile departamentului; 
- Organizează manifestări ştiinţifice sau alte activităţi la nivelul departamentului; 
- Întocmeşte statul de funcţii şi propune şi argumentează scoaterea la concurs a 

posturilor didactice şi componenţa comisiilor de concurs; 
- Evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice; 
- Asigură acoperirea cu specialişti a tuturor disciplinelor; 
- Verifică activitatea cursurilor de masterat de la nivelul departamentului. 

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 – Management  

  

Perioada decembrie 2013 – iunie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Împuternicit Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov 

Activităţi şi responsabilităţi principale - îndrumă, coordonează şi controlează activitatea structurilor de poliţie judiciară 
din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov; 

- îndrumă, coordonează şi controlează activitatea structurilor de ordine publică 
din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov; 

- analizează şi evaluează dinamica infracţionalităţii şi elaborează strategii de 
luptă împotriva criminalităţii la nivel judeţean; 

- colaborează cu serviciile deconcentrate ale statului de pe raza judeţului Ilfov, în 
vederea elaborării unor strategii de creştere a securităţii publice; 

- coordonează şi controlează activitatea structurilor de resurse umane, juridic, 
financiar şi de contabilitate din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov; 

- cooperează cu celelalte structuri de aplicare a legii din judeţul Ilfov. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov  
Str. Glucozei, nr. 7, sector 2, Bucureşti, Tel.: 021.232.98.30 
Website: www.if.politiaromana.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie – Management  
  

Perioada 2012 – decembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Directorul Departamentului de Poliţie 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.if.politiaromana.ro/
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Elaborează şi coordonează politicile departamentului; 
- Organizează manifestări ştiinţifice sau alte activităţi la nivelul departamentului; 
- Întocmeşte statul de funcţii şi propune şi argumentează scoaterea la concurs a 

posturilor didactice şi componenţa comisiilor de concurs; 
- Evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice; 
- Asigură acoperirea cu specialişti a tuturor disciplinelor; 
- Verifică activitatea cursurilor de masterat de la nivelul departamentului. 

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 – Management  
  

Perioada 2016  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea predărilor, seminariilor şi lucrărilor practice la disciplina  „Metode şi 
tehnici operative” şi „Bazele activităţii informative”; 

- 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 2013 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea predărilor, seminariilor şi lucrărilor practice la disciplina  „Metode şi 
tehnici operative” şi „Bazele activităţii informative”; 

- 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 2006 – martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea predărilor, seminariilor şi lucrărilor practice la disciplina  „Metode şi 
tehnici operative” şi „Bazele activităţii informative”; 

- 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 2005 - 2006 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Dezvoltarea Informaţiilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale - evaluarea şi dezvoltarea informaţiilor pe profilul anticorupţie; 
- cooperarea cu organele judiciare ale poliţiei şi parchetului; 
- coordonarea activităţilor informative anticorupţie la nivel naţional; 
- efectuarea acţiunilor de prindere în flagrant specifice infracţiunilor de corupţie 

săvârşite de personalul Ministerului Afacerilor şi Internelor. 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
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Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală Anticorupţie 
Şos. Olteniţei, nr. 390 A, sector 4, Bucureşti, Tel.: 021.332.26.54 
Website: www.mai-dga.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poliţie Judiciară 
  

Perioada 2003 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist protecţia informaţiilor clasificate 

Activităţi şi responsabilităţi principale - implementarea conceptului de protecţia informaţiilor clasificate în unităţile 
Ministerului Afacerilor Interne; 

- identificarea documenteră şi cercetarea incidentelor de securitate din unităţile şi 
subunităţile Ministerului Afacerilor Interne; 

- desfăşurarea de activităţi specifice în vederea obţinerii şi documentării cazurilor 
de diseminare neautorizată a informaţiilor clasificate; 

- desfăşurarea de activităţi specifice de contraspionaj în vedera identificării şi 
documentării cazurilor de spionaj/trădare. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă 
Str. Beldiman, nr. 2-4, sector 5, Bucureşti, Tel.: 021.313.86.52 
Website: www.dgipi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Informaţii clasificate 
  

Perioada 1992 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu de Informaţii şi protecţie Internă Giurgiu 

Activităţi şi responsabilităţi principale - conducerea şi coordonarea activităţilor informativ-operative ale serviciului; 
- asigură cooperarea operativă şi schimbul de informaţii cu ale structuri 

informative; 
- asigură cooperarea cu structurile de conducere ale unităţilor Ministerului 

Afacerilor Interne pe care le asigură contrainformativ; 
- coordonarea activităţilor informativ-operative circumscrise contraspionajului. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă 
Str. Beldiman, nr. 2-4, sector 5, Bucureşti, Tel.: 021.313.86.52 
Website: www.dgipi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Informaţii şi contrainformaţii 
  

Perioada 1990 - 1992 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist contraspionaj 

Activităţi şi responsabilităţi principale - realizarea activităţilor informativ-operative ale serviciului; 
- asigură cooperarea operativă şi schimbul de informaţii cu ale structuri 

informative; 
- asigură cooperarea cu structurile de conducere ale unităţilor Ministerului 

Afacerilor Interne pe care le asigură contrainformativ; 
- realizarea activităţilor informativ-operative circumscrise contraspionajului. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă 
Str. Beldiman, nr. 2-4, sector 5, Bucureşti, Tel.: 021.313.86.52 
Website: www.dgipi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Contrainformaţii 
  

Perioada 1987 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer contrainformaţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale - realizarea activităţilor informativ-operative ale serviciului; 
- asigură cooperarea operativă şi schimbul de informaţii cu ale structuri 

informative; 
- asigură cooperarea cu structurile de conducere ale unităţilor Ministerului 

Afacerilor Interne pe care le asigură contrainformativ; 
- realizarea activităţilor informativ-operative circumscrise contraspionajului. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne (U.M. 0632) 
Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1 Bucureşti, Tel.: 021.303.70.80 
Website: www.mai.gov.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Contrainformaţii 
  

http://www.mai-dga.ro/
http://www.dgipi.ro/
http://www.dgipi.ro/
http://www.dgipi.ro/
http://www.mai.gov.ro/
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Educaţie şi formare în 
domeniul universitar 

 

  

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Colegiul Naţional de Afaceri Interne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

  

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnică, Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

 
 

Perioada 1998-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în Drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza „Conceptul de protecţie în activitatea Ministerului de Interne” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1994-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe Penale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

  

Perioada 1990-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe Juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

  

Perioada 1984-1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe Juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne, Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5A 

  

  



Pagina 5 din 5  - Curriculum vitae al  
POPESCU GHEORGHE  

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

 

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 

Franceză  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

 (*) 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. 
  

Competenţe şi aptitudini Hobby-uri:  
Tenisul de câmp; teatrul; muzica; lectura. 

  

Permis(e) de conducere        Categoria B 
  

Proiecte de 
cercetare/dezvoltare 

1. Membru – Contract de Grant nr. 229/07.08.2007 atribuit de Consiliul pentru 
Granturile Academiei Române. Obiectul Contractului: Elaborarea lucrării de 
cercetare cu tema „Protecţia juridică a României împotriva criminalităţii 
transnaţionale. Armonizarea legislaţiei româneşti lu legislaţia Uniunii 
Europene”. 

2. Membru – Contract de Grant nr. 232/2007 atribuit de Consiliul pentru 
Granturile Academiei Române. Obiectul Contractului: Elaborarea lucrării de 
cercetare de cercetare cu tema „Recursul în soluţionarea conflictelor de 
muncă în legislaţia Românească şi în reglementările altor state membre ale 
Uniunii Europene, în vederea armonizării cu dreptul european”.  

3. Membru – Contract de Grant nr. 231/2008 atribuit de Consiliul pentru 
Granturile Academiei Române. Obiectul Contractului: Elaborarea lucrării de 
cercetare de cercetare cu tema „Studii privind armonizarea legislaţiei 
româneşti în vederea soluţionării conflictelor de muncă cu dreptul european”.  

  

Afilieri profesionale 
şi ştiinţifice 

1.  Membru al Asociației Internaționale a Poliţişilor, Secţia Română 
www.iparomania.ro 

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

  
  

 
 

09 August 2017                                                                                  Prof.univ.dr. Popescu Gheorghe 
 

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

