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• Perioada (de la – pana la) 2011 – pana in prezent 

• Compania Angajatoare Universitatea Danubius Galati 

• Scurta descriere 
companie/Domeniu de activitate 

Facultatea de Drept, Facultatea de Stiinte Economice 

Invatamant 

• Pozitia ocupata 

 

Profesor Universitar Doctor; 

 

• Responsabilitati 
Activitati didactice, Titular curs Teoria generala a dreptului si Dreptul institutional al 

UE 

 

 

• Perioada (de la – pana la) 2001 - 2011 

• Compania Angajatoare Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” 

• Scurta descriere 
companie/Domeniu de activitate 

Facultatea de Drept, 

 

• Pozitia ocupata 

Profesor Universitar Doctor; 

Rectorul Academiei de Poliţie; 

Decan al Facultăţii de Drept  

• Responsabilitati 

Coordonarea procesului de învăţământ; 

Evaluarea periodică a activităţii desfăşurate de cadrele didactice; 

Organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice, simpozioane şi schimburi de 

experienţă; 

Relationarea cu mediul universitar national si international 

Implementarea performantă și continuă a Sistemului de management al calității 

Conducător de doctorat în domeniul OPSN din 2007 

 

• Perioada (de la – pana la) 1997-2001 

• Compania Angajatoare Inspectoratul de Poliţie al jud. Galaţi; 

• Scurta descriere 
companie/Domeniu de activitate 

Ordine publică şi siguranţa naţională 

• Pozitia ocupata Şef al Inspectoratului de Poliţie al jud. Galaţi; 

• Responsabilitati - Activităţi specifice de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional în domeniul 

economico-financiar, de contracarare a criminalităţii organizate transfrontaliere şi de 

contracarare a criminalităţii bancare; 

- Analiza periodică a evoluţiei fenomenului infracţional şi identificarea cauzelor şi 

condiţiilor generatoare de criminalitate ; 

- Activitati didactice la Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Dunarea de Jos 

Galati si Universitatea Danubius Galati 

 

• Perioada (de la – pana la) 1980-1997 

EUROPEAN 
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMATII PERSONALE 

EXPERIENTA PROFESIONALA 



• Compania Angajatoare Inspectoratul de Poliţie al jud. Galaţi; 

• Scurta descriere 
companie/Domeniu de activitate 

Ordine publică şi siguranţa naţională 

• Pozitia ocupata Ofiţer de poliţie economică, şef birou, şef serviciu poliţie economică, locţiitor inspector 

şef, şef brigadă judiciară, adjunct al inspectorului şef; 

• Responsabilitati - Stabilirea măsurilor adecvate de limitare a criminalităţii organizate 

transfrontaliere; 

- Participarea la seminarii, conferinţe la nivel naţional şi internaţional (Germania, 

Austria, Franţa, Grecia, Turcia, Moldova, Ucraina, S.U.A., Ungaria, China, Rusia 

ş.a); 

- Coordonarea a numeroase activităţi de contracarare a fenomenului infracţional, 

inclusiv în zona de impact transfrontalier; 

 

• Perioada (de la – pana la) 1992-2007 

• Compania Angajatoare Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe economice şi drept 

administrativ 

Universitatea Danubius Galati 

• Scurta descriere 
companie/Domeniu de activitate 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

• Pozitia ocupata Cadru didactic (lector, conferenţiar, profesor)  în  cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” 

Galaţi, Facultatea de Ştiinţe economice şi drept administrativ, profesor universitar la 

Universitatea „Danubius” Galaţi; 

• Responsabilitati Planificarea şi organizarea activităţilor de învăţământ 

 
 
 
 
 
 

• Perioada (de la  - pana la) 2007 

• Institutie(Sc. Profesionala, Liceu, 
Facultate) 

Academia de Studii Economice din Bucureşti; 

 

• Specializarea Ştiinţe juridice 

• Calificarea Obtinuta Doctor în drept 

 

• Perioada (de la  - pana la) 1998 

• Institutie(Sc. Profesionala, Liceu, 
Facultate) 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

• Specializarea Ştiinţe economice 

• Calificarea Obtinuta Doctor în ştiinţe economice 

 

• Perioada (de la  - pana la) 2000 

• Institutie(Sc. Profesionala, Liceu, 
Facultate) 

Colegiului Naţional de Apărare; 

• Specializarea Management strategic 

• Calificarea Obtinuta Diplomă de absolvire 

 

• Perioada (de la  - pana la) 1993-1996 

• Institutie(Sc. Profesionala, Liceu, 
Facultate) 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

Facultatea de Drept 

• Specializarea Ştiinţe juridice 

• Calificarea Obtinuta Diplomă de licenţă 

 

• Perioada (de la  - pana la) 1981-1986 

• Institutie(Sc. Profesionala, Liceu, 
Facultate) 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

Facultatea de Stiinte Economice 

• Specializarea Ştiinţe economice 

• Calificarea Obtinuta Diplomă de licenţă 

 
 

STUDII SI TRAININGURI 



• Perioada (de la  - pana la) 1977-1980 

• Institutie(Sc. Profesionala, Liceu, 
Facultate) 

Academia de Poliţie din Bucureşti 

• Specializarea Poliţie Economica 

• Calificarea Obtinuta Diplomă de absolvire 

 
 

 
 
 
 

ALTE LIMBI FRANCEZA  

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE 

Lucru în echipă: experienţă  în conducerea şi coordonarea activităţilor grupelor mari 

sau mici de oameni în cadrul  exercitării profesiei. 

Comunicare: foarte bună în cadrul organizării activităţilor profesionale. 

Adaptabilitate la situaţii şi idei noi: receptiv la nou şi capacitate bună de adaptare. 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 

Capacitate managerială: 

Dobândită în calitate de şef de Inspectorat, şef birou, şef serviciu poliţie economică, 

locţiitor inspector şef, şef brigadă judiciară, adjunct al inspectorului şef, decan al 

facultăţii de drept (poliţie) şi, ulterior, rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”, conducator de masterat, indrumator de doctorat. 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 

Experienţa bună a managementului de proiect şi a echipei. Director de grant „Protecţia 

juridică a României împotriva criminalităţii transnaţionale. Armonizarea legislaţiei 

româneşti cu legislaţia Uniunii Europene” – nr. contract 229/2007. Expert A in 

proiectul „Promovarea cercetarii stiintifice din domeniul criminalisticii in activitatea 

judiciara”- POSDRU/86/1.2/S/62307 

Operare PC 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

ARTISTICE 

 

- activitati sportive 

 

ALTE APTITUDINI SI 

COMPETENTE 

- Membru fondator al Asociaţiei Tinerilor Jurişti din România  

- Membru al Asociaţiei Naţionale a Criminaliştilor; 

- Membru al Colegiului Naţional de Apărare; 

- Membru fondator al Fundatiei Colegiului National de Afaceri Interne 

- Membru fondator al Fundatiei Universitare Danubius Galati 

- Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor; 

- Placheta de onoare pentru dezvoltarea cooperării poliţieneşti  - Florida S.U.A; 

- Membru Corpul Experţilor Contabili (CECAR); 

- Membru al Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România; 

- Membru al Consiliului Ştiinţific al Revistei de studii şi cercetări juridice ,,Pro 

Patria Lex”; 

- Director al Revistei „Studii şi cercetări privind afacerile interne” 

- Expert contabil 

- Specialist în domeniul economico – financiar bancar; 

- Specialist în domeniul controlului economico – financiar şi expertiză contabilă 

- Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de     

      Comert si Industrie a Romaniei 

 
- Avocat 

- Membru Consiliul National de Etica 

- Evaluator ARACIS 

 

PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIA B 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 



ANEXE 

- Colegiul Naţional de Apărare, 2001 

- Academia de Securitate, de la Viena- Austria, 2006 

- Cursuri de specialitate poliţienească la Centrul F.B.I. de la Budapesta - Ungaria, 

2007 ; 

- Curs de management democratic organizat de Universitatea Louisville şi 

Departamentul de Justiţie al S.U.A.- 1997; 

- Curs de management pentru personalul de nivel superior organizat de NMPC - 

Olanda 2002; 

- Curs de management organizat de Centrul de Perfecţionare a pregătirii cadrelor 

M.A.I. Bucureşti 2002; 

- Curs în domeniul eticii cu experţi ai Consiliului Europei 2003; 

- Curs privind combaterea criminalităţii economice CEPOL Budapesta 2003; 

- Curs privind combaterea criminalităţii economico – financiare, Franţa 

- Curs privind controlul fluxului de emigrari, 25-29 noiembrie 2002, CEPOL,  

- Simpozion Noutati in domeniul criminalisticii, dreptului penal si procesual penal, 

2009 

- Curs FBI,  Lupta impotriva crimei organizate, 3-7 octombrie 2009 

 

Distincţii: 
- Ordinul „Meritul Militar”, clasa I; 

- Ordinul Naţional „Pentru merit” în grad de Cavaler; 

- Placheta de onoare pentru dezvoltatea cooperării poliţieneşti, acordată de Poliţie 

din Florida – USA; 

- Crucea Patriarhală 
- Diploma de excelenta, Asociatia Nationala a Tinerilor Juristi din Romania,  
- Brevet, Semnul onorific, In Serviciul Patriei pentru ofiteri, 2006 
- Chestor de politie, 2002. 

 

 


