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INFORMAŢII PERSONALE ŞTEFAN GHEORGHE DANIEL

Com. Cleja, Sat. Cleja, Jud. Bacău. (România) 

 0762276527    

 danielstefann@yahoo.com 

Sexul Masculin | Data naşterii 19 Feb 87 | Naţionalitatea română 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

06/10/2014–Prezent Doctorand - Ordine Publică şi Siguranţă Naţională
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

01/10/2010–01/07/2012 Auditor de Justiţie
Institutul Naţional al Magistraturii

01/10/2011–25/06/2012 Diplomă de Master - Titlul lucrării de dizertaţie "Ineficienţa 
mijloacelor de probă ilegal obţinute", Disciplina "Aplicarea 
sancţiunilor procesuale penale din prisma Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului"
Universitatea Bucureşti

01/10/2010–22/06/2011 Diplomă de Master - Titlul lucrării de dizertaţie "Contestaţia în 
anulare", Disciplina "Drept Procesual Civil"
Universitatea Nicolae Titulescu

01/10/2006–19/06/2010 Diplomă de Licenţă - Facultatea de Drept
Universitatea Bucureşti

15/09/2002–20/06/2006

Colegiul Naţional "Gheorghe Vrânceanu", Bacău 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/01/2017–Prezent Prim-procuror
Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, Bacau 

01/07/2016–31/12/2016 Procuror
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Bacău 

Procuror - sec ia de urmărire penală - combaterea corup iei i investigarea infrac iunilor economico-ț ț ș ț
financiare

01/02/2014–30/06/2016 Procuror
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, Bacău 

Procuror combaterea infrac iunilor asimilate infrac iunilor de corup ie i investigarea infrac iunilor ț ț ț ș ț
economico-financiare
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02/07/2012–31/01/2014 Procuror
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti 

Procuror combaterea infrac iunilor asimilate infrac iunilor de corup ie i investigarea infrac iunilor ț ț ț ș ț
economico-financiare

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză B2 B2 B2 B2 B2

Franceză B1 B1 B1 B1 B1

Italiană B1 B1 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare capacitate de exprimare clară si concisă, de a comunica direct, deschis, concis i într-un mod ș
constructiv; capacitatea de ascultare activă, stabilirea unei legături i întelegerea corectă a psihologiei ș
interlocutorului.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

bune abilită i i deschidere spre lucru în echipă; capacitate de organizare i planificare;ț ș ș  promovarea 
unui stil participativ; rigurozitate i meticulozitate; constan ă profesională; dorin ă de perfec ionare ș ț ț ț
continuă; asumarea responsabilitătilor; capacitate de adaptare, de gestionare a situa iilor de criză; ț
capacitate de direc ionare a activită ilor spre îndeplinirea obiectivului în termenul stabilit; capacitate de ț ț
lucru în condi ii de stres i efort sus inut, de autoevaluare obiectivă; capacitate de selec ie, analiză, ț ș ț ț
sinteză, estimare i evaluare; spirit de observa ie; solicitudine, corectitudine i seriozitate; flexibilitate siș ț ș
adaptabilitate; impartialitate; gândire de ansamblu; fermitate; aten ie distributivă i putere de ț ș
concentrare; atitudine pozitivă, lipsită de formalism; tact i diploma ie;ș ț  disponibilitate pentru implicarea 
în activită i de formare profesionalăț .

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Permis de conducere A, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Proiecte membru în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155385, cu titlul „Securitate prin cunoaştere" – 
Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în 
cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU” 
dezvoltat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat 
prin Fondul Social European.

Publicaţii ,,Rolul instan ei de judecată în realizarea acordului de recunoa tere a vinovă iei. Probleme practice i ț ș ț ș
teoretice în desfă urarea procedurii speciale prevăzute de N.C.P.P." ș Revista de Note si Studii Juridice  
(RNSJ), august 2014.

24/5/18  © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3

http://www.juridice.ro/nsj
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  ŞTEFAN GHEORGHE DANIEL

,,Rolul procurorului în realizarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme practice şi teoretice 
în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de N.C.P.P." Revista de Note si Studii Juridice (RNSJ), 
septembrie 2014.

,,Neconstitu ionalitatea evaziunii fiscale având ca obiect impozitele i contribu iile cu regim de stopaj laț ș ț
sursă. Consecin e asupra sistemului fiscal."ț  Revista de Investigare a Criminalită iiț , noiembrie 2015.

,,Instrumente speciale de investigare a infracţiunilor din domeniul economico-financiar şi fiscal." 
Conferinţa naţională cu participare internaţională - Devianţă şi criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi 
perspective, vol. II, ed. a II-a, noiembrie 2016.

,,Consideraţii generale asupra infracţiunii de represiune nedreaptă." coautorat în cadrul Conferinţei 
internaţională de drept, studii europene şi relaţii internaţionale - Perspectivele Uniunii Europene / 
România la bilanţ după un deceniu de la aderare, ed. a IV-a, mai 2017.

,,Consideraţii asupra normelor de competenţă prevăzute de legislaţia procesual penală." coautorat în 
cadrul Conferinţei internaţională de drept, studii europene şi relaţii internaţionale - Dreptul Românesc, 
tradiţie şi vocaţie europeană, ed. a VI-a, mai 2018.

,,Valoarea probatorie a rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifice întocmite de inspectorii antifraudă." 
coautorat în cadrul Conferinţei internaţională de drept, studii europene şi relaţii internaţionale - Dreptul
Românesc, tradiţie şi vocaţie europeană, ed. a VI-a, mai 2018.
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