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Informaţii personale  
Nume / Prenume  LORINCZ  ANCA-LELIA 

Adresa  Com. Grădiştea, jud. Ilfov 

Telefon 021 317 55 23 / 17145 - serviciu Mobil:  
Fax  
E-mail lelia.lorincz@gmail.com 

anca.lorincz@academiadepolitie.ro  

Cetăţenia    română 

Data naşterii     21.05.1968, Bucureşti 

Sex    feminin  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Post cu specialitate juridică 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
februarie 2019 până în prezent 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 
Învăţământ - Departamentul Studii Doctorale 
 
Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat; profesor universitar, 
conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Drept, titular de disciplină la disciplina 
Drept procesual penal (la programul de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline 
înrudite (la programe de studii universitare de master);  
 
Activităţi manageriale: 
 - conducerea activității Departamentului Studii Doctorale (coordonarea activității 
conducătorilor de doctorat şi a studenţilor-doctoranzi; prezidarea şedinţelor Consiliului 
pentru Studiile Universitare de Doctorat; organizarea admiterii la programul de studii 
universitare de doctorat din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; organizarea 
manifestărilor ştiinţifice ale Școlilor doctorale; promovarea relațiilor IOSUD Academia de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” cu alte instituții) 
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Instituții de drept procesual penal, programul de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate, doctorat 

 - prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al 
Afacerilor Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale” – 
disciplina Cercetarea ştiinţifică în domeniul cooperării judiciare în materie penală  

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de licenţă; 
- coordonarea activității de pregătire și de cercetare știiințifică a studenților-doctoranzi 

mailto:lelia.lorincz@gmail.com
mailto:anca.lorincz@academiadepolitie.ro
http://www.academiadepolitie.ro/
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Perioada 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perioada 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 

- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program 
- evaluare (teste periodice, examene de promovare disciplină, examene de licenţă, 
examene de admitere master și doctorat); 
- îndrumare proiecte de cercetare master, lucrări de disertaţie și teze de doctorat 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 
 
ianuarie 2018 – februarie 2019 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 
Învăţământ - Departamentul Studii Doctorale 
 
Împuternicit Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat; profesor 
universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul de studii 
universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de studii universitare de 
master); conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Drept  
 
Activităţi manageriale: 
 - conducerea activității Departamentului Studii Doctorale (coordonarea activității 
conducătorilor de doctorat şi a studenţilor-doctoranzi; prezidarea şedinţelor Consiliului 
pentru Studiile Universitare de Doctorat; organizarea admiterii la programul de studii 
universitare de doctorat din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; organizarea 
manifestărilor ştiinţifice ale Școlilor doctorale; promovarea relațiilor IOSUD Academia de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” cu alte instituții) 
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Instituții de drept procesual penal, programul de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate, doctorat 

 - prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al 
Afacerilor Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale” – 
disciplina Cercetarea ştiinţifică în domeniul cooperării judiciare în materie penală  

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de licenţă; 
- coordonarea activității de pregătire și de cercetare știiințifică a studenților-doctoranzi 
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program 
- evaluare (teste periodice, examene de promovare disciplină, examene de licenţă, 
examene de admitere master și doctorat); 
- îndrumare proiecte de cercetare master, lucrări de disertaţie și teze de doctorat 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 
 
noiembrie 2017 – ianuarie 2018 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 
Învăţământ - Departamentul Studii Doctorale, Școala Doctorală Drept 
 
Împuternicit Director Școala Doctorală Drept; profesor universitar, titular de disciplină la 
disciplina Drept procesual penal (la programul de studii universitare de licenţă) şi la alte 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perioada 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 

discipline înrudite (la programe de studii universitare de master); conducător de doctorat în 
cadrul Şcolii Doctorale Drept  
 
Activităţi manageriale: 
 - conducerea activității Școlii Doctorale Drept 
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Instituții de drept procesual penal, programul de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate, doctorat 

 - prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al 
Afacerilor Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale” – 
disciplina Cercetarea ştiinţifică în domeniul cooperării judiciare în materie penală  

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de licenţă; 
- coordonarea activității de pregătire și de cercetare știiințifică a studenților doctoranzi 
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program 
- evaluare (teste periodice, examene de promovare disciplină, examene de licenţă, 
examene de admitere master și doctorat); 
- îndrumare proiecte de cercetare master, lucrări de disertaţie și teze de doctorat 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 
 
octombrie 2015 – noiembrie 2017 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 

Învăţământ - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Departamentul de Drept penal 
 
 
profesor universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul 
de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de studii 
universitare de master); membru al Şcolii Doctorale Drept a I.O.S.U.D. Academia de 
Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” (din februarie 2017) 
 

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul  de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Managementul operaţional la frontiera externă Schengen” – disciplina Cooperarea 
judiciară în materie penală; 

- „Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale” – 
disciplina Cercetarea ştiinţifică în domeniul cooperării judiciare în materie penală; 

- prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al Afacerilor 
Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program  
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
master şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
 
 
 
 

http://www.academiadepolitie.ro/
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Perioada 2012 – octombrie 2015 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

Învăţământ - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative (până în 2015, Facultatea de 
Poliţie), Departamentul de Drept penal  

Funcţia sau postul ocupat Director Departament Drept penal, profesor universitar, titular de disciplină la disciplina 
Drept procesual penal (la programul de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline 
înrudite (la programe de studii universitare de master) 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi manageriale: 
 - coordonarea activităţilor cadrelor didactice din departament pentru perfecţionarea 
procesului de învăţământ, spre a asigura formarea competenţelor şi capacităţilor 
profesionale, în domeniile dreptului penal, dreptului procesual penal, dreptului penal al 
afacerilor şi criminologiei, necesare absolvenţilor academiei 
- coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei 
- conducerea operativă a departamentului 
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Managementul operaţional la frontiera externă Schengen” – disciplina Cooperarea 
judiciară în materie penală; 

- „Managementul investigării fraudelor” – disciplina Metodica cercetării criminalităţii 
financiar-fiscale; 

 - prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al 
Afacerilor Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program  
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de licenţă, 
specializarea Drept, forma de învăţământ cu frecvenţă, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 
şi Administrative, a activităţilor din cadrul acestui program  
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
masterat şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

 

Perioada 

 

2009 – 2012 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ - Facultatea de Poliţie, Departamentul (Catedra) de Drept penal  

Funcţia sau postul ocupat profesor universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul 
de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de studii 
universitare de master) 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la cursurile de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
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judiciară internaţională în materie penală;  
- „Investigarea criminalistică a infracţiunilor” – disciplina Incidenţa normelor 

procesual-penale asupra investigaţiei penale (2008-2011); 
- „Managementul cooperării la frontiera Schengen” – disciplina Cooperarea judiciară 

în materie penală; 
- „Managementul investigării fraudelor” – disciplina Metodica cercetării criminalităţii 

financiar-fiscale; 
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
masterat şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

 

Perioada 

 
2008 – 2009 

 
Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

 
Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 
Învăţământ - Facultatea de Poliţie, Catedra de Drept penal 
 

Funcţia sau postul ocupat Şef catedră Drept penal (01.03.2008 – 01.10.2009), profesor universitar (de la 01.03.2009) 
titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul de studii universitare 
de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de studii universitare de master) 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi manageriale: 
 - coordonarea activităţilor cadrelor didactice din catedră pentru perfecţionarea procesului de 
învăţământ, spre a asigura formarea competenţelor şi capacităţilor profesionale, în 
domeniile dreptului penal, dreptului procesual penal, dreptului penal al afacerilor şi 
criminologiei, necesare absolvenţilor academiei 
- coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei 
- conducerea operativă a catedrei  
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la cursurile de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală;  

- „Investigarea criminalistică a infracţiunilor” – disciplina Incidenţa normelor 
procesual-penale asupra investigaţiei penale; 

- „Managementul cooperării la frontiera Schengen” – disciplina Cooperarea judiciară 
în materie penală; 

- prelegeri și seminare la cursurile de pregătire universitară avansată – doctorat în 
domeniile: 

- Drept – disciplina Drept procesual penal; 
- Ordine publică şi siguranţă naţională –  disciplina Particularităţi procesual-penale; 

- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
masterat şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

 

Perioada 

 
2005 – 2008 

 
Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

  

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
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Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ - Facultatea de Drept, Catedra de Drept penal 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la 
programul de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de 
studii universitare de master) 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la cursurile de master – specializarea „Ştiinţe penale” – disciplinele 
Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea judiciară internaţională în materie penală; 
- prelegeri și seminare la cursurile de pregătire universitară avansată – doctorat în 
domeniile: 

- Drept – disciplina Drept procesual penal; 
- Ordine publică şi siguranţă naţională –  disciplina Particularităţi procesual-penale; 

- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
masterat şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

 

Perioada 

 

2000 – 2005 

 
Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

 
Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 
Învăţământ - Facultatea de Drept, Catedra de Drept penal 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar, iar din 2001 titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la 
programul de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programul de 
studii postuniversitare) 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă ; 
- prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare – specializarea „Ştiinţe penale” (2001-
2004); 
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă); 
- îndrumare lucrări de licenţă; 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

 

Perioada 

 

1996 – 2000 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ - Facultatea de Drept, Catedra de Drept penal 

 
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- prelegeri la disciplina Drept procesual penal (din 1999); 
- activităţi de seminar;  
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă); 
- îndrumare lucrări de licenţă; 
- îndrumător al practicii efectuate de studenţi la instanţe şi parchete (1998); 
- îndrumător grupă studenţi; 
- secretar (1997-1998) şi coordonator (1998-1999) al Cercului studenţesc de „Ştiinţe 
penale”. 

  

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
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Perioada 1992 – 1996 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ - Facultatea de Poliţie, Catedra de Drept penal 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- activităţi de seminar;  
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă);  
- îndrumător al practicii efectuate de studenţi la instanţe şi parchete (1993); 
- îndrumător grupă studenţi. 

 
Participări la asociaţii şi 
comisii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- membru în Asociaţia Internaţională de Drept Penal și în Asociația Română de Științe 
Penale; 
- membru în Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative; 
- membru în Consiliul Facultăţii de Drept / Poliţie a Academiei de Poliţie (2002 -2012); 
- membru în Senatul Academiei de Poliţie (2008-2009) și din ianuarie 2018 până în prezent; 
- membru, în calitate de referent oficial, în comisii de acordare a titlului ştiinţific de doctor în 
urma susţinerii publice a unor teze de doctorat; 
- membru în comisii de licenţă, comisii de evaluare a susţinerii lucrărilor de disertaţie, alte 
comisii de examinare a studenţilor;  
- evaluator A.R.A.C.I.S. (din 2011), membru în Comisia juridică; 
- preşedinte al Comisiei pentru asigurarea calităţii învăţământului la nivelul Facultăţii de 
Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie (2011-2012); 
- membru în colegiul ştiinţific al revistei Acta Universitatis Danubius. Juridica; 
- membru în consiliul ştiinţific al revistei Pro Patria Lex. 

 

Educaţie şi formare 

 

 
Perioada 

 
2015  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Formare profesională/Perfecţionare/Formator  
Competenţe dobândite: 1.pregătirea programului/stagiului de formare; 2.pregătirea formării 
practice; 3.realizarea activităţilor de formare; 4.evaluarea participanţilor la formare; 
5.evaluarea programului/stagiului de formare 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

G.S. TRAINING SERV SRL 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

ISCED 5 

Perioada 2008  
Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Conducerea agenţiilor de aplicare a legii în secolul XXI (Leading Law Enforcement 
Organizations in the 21st Century Training Program) / specializare management 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Federal Law Enforcement Training Center  (Glynco, Georgia) 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

 

ISCED 5 

  

http://www.academiadepolitie.ro/
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Perioada 1995 – 2000 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în drept 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Drept penal 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

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

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

 

ISCED 8  

Perioada 1992 – 1993 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire curs postuniversitar 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Ştiinţe penale 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

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

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

ISCED 7 

 

Perioada 
 
1992 

  Calificarea / diploma      
obţinută 

Certificat de absolvire, curs specializare 

  Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Drepturile omului în administrarea justiţiei 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Centrul Naţiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului (Geneva) 

 Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

ISCED 5  

Perioada 1988 – 1992 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţiat în Ştiinţe juridice 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

ISCED 6  

 
Distincţii 

 
 
 
 
 

 

 
- includerea biografiei în Enciclopedia Personalităţilor din România Hübners Who is Who 
ediţia a IV-a 
- distincţia „cum laudae” acordată cu ocazia susţinerii publice a tezei de doctorat intitulată 
„Aspecte de tehnică legislativă în materie penală”  
- brevete Semnul onorific „În serviciul Patriei” pentru ofiţeri, pentru XV ani, respectiv pentru 
XX ani de activitate în M.A.I. 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscute 

 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Franceza  B1 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independe

nt 

Engleza  A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Aptitudini şi competenţe 
sociale 

 
 
- uşurinţă în comunicare atât în relaţiile cu studenţii, cât şi cu celelalte cadre didactice; 
- capacitatea de a lucra în echipă (elaborarea unor lucrări în coautorat, realizarea unor 

proiecte de cercetare în colectiv). 
Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 
- capacitatea de a coordona şi îndruma activitatea altor persoane (îndrumător lucrări de 

licenţă/disertaţie, îndrumător grupă studenţi, îndrumător stagii de practică, coordonator al 
Cercului studenţesc de „Ştiinţe penale”, şef de disciplină, şef de catedră, director 
departament, director program studii licenţă, coordonator program master). 

Competenţe şi 
cunoştinţe de utilizare a 

calculatorului 

operare Word, Excel, Power Point 

Permis de conducere Categoria B, din 1995 
 

Informaţii suplimentare - publicarea a peste 100 lucrări ştiinţifice: 17 cursuri universitare (individual – 11 şi în 
coautorat – 6), 13 monografii şi alte cărţi (individual – 5  şi în coautorat – 8), 79 
studii/articole în reviste de specialitate (Revista de Drept Penal, Dreptul, Analele Academiei 
de Poliţie, Pro Patria Lex, Studii şi Cercetări privind Afaceri Interne, Acta Universitatis 
Danubius Juridica, Revista de Investigare a Criminalităţii, Tribuna Juridică etc.) şi în 
volumele unor conferinţe;  

- susţinerea de comunicări ştiinţifice la sesiunile de comunicări din cadrul Academiei de 
Poliţie şi participarea la conferinţe şi sesiuni organizate de alte instituţii (Institutul de 
Cercetări Juridice al Academiei Române, Asociaţia Internaţională de Drept Penal, Asociaţia 
Română de Ştiinţe Penale, Academia de Studii Economice, Societatea de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Societatea de Criminologie şi 
Criminalistică etc); 

- participarea la proiecte de cercetare social-educaţionale şi de cercetare ştiinţifică (în 
echipă) 

 

Anexă 

  
Listă lucrări ştiinţifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


