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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CĂPĂŢÎNĂ STELIAN SORIN 

Adresă(e) Bucureşti 

Telefon(oane) 021.317.55.23 Mobil:  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) sorin_capatina@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 03 decembrie 1977 
  

Sex masculin 

  

  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 15.10.2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament de Jandarmi  şi Pregătire Militară Generală / conferențiar universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea activităţilor departamentului 
Conducerea prelegerilor, a seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Facultatea de Jandarmi, Aleea 
Privighetorilor nr.1A, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi  manageriale şi activităţi didactice 

  

Perioada 11.03.2019 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea prelegerilor, a seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice 

  

Perioada 03.03.2014 – 10.03.2019 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea prelegerilor, a seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice 

  

Perioada 2008 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice 
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Perioada 2005 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea seminariilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice 

  

Perioada 2004 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de companie la Batalionul de jandarmi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea grupelor de studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice şi de comandă 

  

Perioada 2000 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de pluton la Batalionul de jandarmi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea grupelor de studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi didactice şi de comandă 

  

Educaţie şi formare  

  

  

Perioada 2016 – 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul Afacerilor 
Interne” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexanderu Ioan Cuza” Bucureşti / Colegiul Național de Afaceri Interne 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification 

  

Perioada   24 – 29.07.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

instruire în domeniul ,,Organizarea şi desfăşurarea programelor de studiu în tehnologia ID – IFR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexanderu Ioan Cuza” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2010 – 2013 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctorat în domeniul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala doctorală 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 3nd.  qualification  
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Perioada 12.03 – 06.04.2012 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de Instructor intervenţie profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ordine şi siguranţă publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi OCHIURI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare instructori / formatori de formatori în intervenţia profesională 

  

Perioada Ianuarie – februarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Specialist / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drepturile omului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” / Proiectul „Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului 
în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă Publică – CPDO” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specialist în domeniul drepturilor omului 

  

Perioada 12.12. – 17.12.2011 

Calificarea / diploma obţinută Formator / Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării / realizarea activităţilor de formare / evaluarea participanţilor la formare / aplicarea  
metodelor şi tehnicilor specifice de formare / marketing-ul formării / proiectarea programelor de 
formare / organizarea programelor şi a stagiilor de formare / evaluarea, revizuirea şi asigurarea 
calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator / cod 241205 

  

Perioada 2007 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

curs de master „Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification 

  

Perioada 08.09 - 03.10.2008 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de Monitor intervenţie profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ordine şi siguranţă publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi OCHIURI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare monitori / formatori intervenţie profesională 

  

Perioada 28.01 - 08.02.2008 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de Tehnician intervenţie profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ordine şi siguranţă publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi OCHIURI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare tehnicieni / specialişti intervenţie profesională 
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Perioada 2004 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

curs de master “Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification 

  

Perioada 2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

curs postuniversitar de psihopedagogie / atestare cadru didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti / Facultatea de Psihologie / Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification  

  

Perioada 2000 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs postuniversitar ”Ştiinţe penale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 2nd.  qualification  
 

  

Perioada 1996 - 2000 

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 „Al.I.Cuza”, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5a - 1st.  qualification  
 

  

Perioada 1992 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Militar al Ministerului de Interne „Constantin Brâncoveanu”, Ploieşti, judeţul Prahova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 

Engleză   
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de evaluare, analiză şi sinteză, spirit de observaţie, vigilenţă, putere de concentrare - ca trăsături 
înnăscute de personalitate, dezvoltate în activităţile desfăşurate 

- disciplină, tact şi discernământ - prin educaţie, formarea şcolară, formarea şi experienţa profesională 

- iniţiativă, deschidere către nou, spirit critic - prin educaţia în familie, şcoală şi autoeducaţie 

- rezistenţă la efort fizic şi intelectual intens, perseverenţă, rezistenţă la stres, capacitate de adaptare la situaţii 
complexe - ca trăsături ale temperamentului şi ca rezultat al experienţei profesionale şi generale 

- obiectivitate şi exigenţă, autoexigenţă, responsabilitate şi integritate morală, loialitate pentru instituţie şi 
pentru colectivele din care fac parte - ca trăsături caracteriale dezvoltate în contextele socio-educaţionale din 
perioada şcolarităţii şi la locul de muncă 

- prestanţă, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), cultură generală - prin formare şi 
autoformare 

- capacitatea de a motiva echipe şi grupuri mici de lucru - bazată pe intuiţie, dar şi pe buna experienţă în 
observarea şi cunoaşterea naturii uname 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- leadership, aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi 
control), operativitate - prin formarea profesională continuă şi prin experienţa de lucru cu oamenii 

- bun negociator, abilităţi în negocierea şi aplanarea conflictelor - prin calităţile ce ţin de personalitate, prin 
formarea continuă şi prin activitatea desfăşurată 

- abilităţi de comunicare socială şi managerială, comunicare eficientă cu superiorii, colegii şi subordonaţii, 
abilităţi psihopedagogice - prin trăsături temperamentale, prin educaţie şi formare, prin experienţa de instruire şi 
comandă 

- capacitate de lucru în echipă - prin cunoştinţe şi practică în acest sens, în cadrul colectivelor din care am 
făcut parte 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Capacitatea de a utiliza mijloace tehnice din dotarea structurilor de ordine şi siguranţă publică- prin formarea 
profesională continuă şi ca urmare a experienţei profesionale acumulate 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

operare PC, Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Am studiat pictura în cadrul unei Şcoli populare de artă 
2 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini Literatura de specialitate, numismatica, geografia, istoria, activităţi sportive 
  

Permis(e) de conducere categoria B (1997) 
2 
 

 

Informaţii suplimentare Autor şi coautor a numeroase cursuri, monografii, articole şi studii 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E A N  

 

 
 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume  GIUREA CONSTANTIN LAURENŢIU 

Telefon  021-2301785/int.17239  

Fax  0213175517 

 

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 

 

1998 – 1999  Ofiţer operativ  (Poliţia Municipiului Slatina – biroul de combatere 

a criminalităţii economico-financiare) 

1999-2002  

 

 Preparator universitar - Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea de Drept, Catedra de Investigaţii 

2002-2005  

 

 Asistent universitar-  Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea de Drept, Catedra de Investigaţii 

2005-2009  Lector universitar - Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea de Drept, Catedra de Investigaţii 

2009-2016  Conferenţiar universitar - Academia de Poliţie “Alexandru Ioan 

Cuza” Facultatea de Drept, Catedra de Investigare a Criminalităţii 

(disciplinele “Bazele activităţii informative” şi “Analiza şi 

valorificarea informaţiilor”) 

2016-prezent  Profesor universitar - Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea de Poliție, Departamentul de Poliție(disciplinele “Bazele 

activităţii informative” şi “Analiza informaţiilor”) 

2010 - 2012  Reprezentantul României în Comitetul pentru Formare şi cercetare 

din cadrul CEPOL (Colegiul European de Poliţie) 

2016-prezent  Membru în Comitetul director al programului european de master 

organizat de CEPOL (Colegiul European de Poliție) 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

2013  Curs de formare – “2nd IPA World Seminar for Young Police 

Officers” – Brisbane, Australia 

2011  Curs de formare – “English for CEPOL network members” – 

Dublina, Irlanda 

2009  Curs de formare – “Curicula comună în combaterii traficului de 

droguri” – organizat de către Colegiul European de Poliţie 

(CEPOL), Lisabona - Portugalia 

2008  Curs de formare – “Curicula comună în domeniul spălării banilor” – 

organizat de către Colegiul European de Poliţie (CEPOL), Atena - 

Grecia 

2008  Doctor în ordine publică şi siguranţă naţională 

2007  Curs de specializare – “Percheziţia sistemelor informatice” – 

organizat de către Ambasada SUA şi Guidance Software 

2005  Certificate in Advanced English (University of Cambridge ESOL 

Examinations) 
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2005  Curs de speializare – “Analiza informaţiilor” – organizat de către 

experţi olandezi (National Police Agency, National Criminal 

Intelligence Divizion) 

2004  Curs de formare – Management organizaţional – organizat de către 

Pactul de Stabilitate şi experţi austrieci (Federal Ministry of Interior 

– Criminal Intelligence Service Austria) 

2004  Curs de formare – Formarea formatorilor – Direcţia Management 

Resurse Umane din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

activitate organizată în cadrul proiectului PHARE RO02-IB/JH-04 

2004  Curs de specializare “Pedagogie internatională şi schimb de 

experienţă” organizat de către experţi din cadrul Academiei de 

Securitate a Ministerului Federal de Interne din Republica Austria 

2003  Curs de formare – “Laboratoare clandestine de producera a 

drogurilor” organizat de către Comisia Europeană prin Programul 

Phare Syntetic Drugs and Precusors 

2003   Participare la seminar în domeniul spălării banilor organizat de 

către Academia din Brandenburg - Berlin 

2003  Participare la seminar –“ Prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane” - Austria 

2002  Curs de specializare  - “Prevenirea şi combaterea traficului de 

droguri” – Praga - Cehia 

2001  curs de specializare – “Metodologia investigării infracţiunilor 

informatice” – organizat de către experţi italieni (Guardia di 

Finanza - Gruppo Anticrime Tecnologico) 

2001  bursă de studii S.U.A. (Denver- Colorado) 

2000  cursuri de specializare în Polonia - formarea formatorilor 

2000-2001  master – Universitatea Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi 

asistenţă socială în cooperare cu Tiffin Universityţs School of 

Criminal Justice - (Administrarea comunitară a justiţiei) 

2000  Participare la seminar – “American Criminal Justice System” – 

organizat de către United States Agency for International 

Development  şi prezentat de către formatori ai Universităţii Tiffin 

1999-2000  studii postuniversitare de specializare - Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” – ştiinţe poliţieneşti 

2000  Curs de iniţiere în informatică – Academia de Poliţie “Alexandru 

Ioan Cuza” 

1999  cursuri de specializare în Ungaria -  etică poliţienească- organizat 

de către Asociaţia Europeană a Colegiilor de Poliţie 

1994-1998  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNA 

 

ALTE LIMBI  ENGLEZA (Certificate in Advanced English) 

Scris  Foarte bine 

Citit  Foarte bine 

Vorbit   Foarte bine 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
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Abilitatea de a lucra şi 

coabita împreună cu alte 

persoane, în medii 

multiculturale, în situaţii în 

care comunicarea şi munca 

în echipă sunt elemente 

esenţiale ( ex: în activităţi 

culturale, sport) etc. 

- gândire analitică 

- adaptabilitate 

- spirit de echipă 

- abilităţi de comunicare 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE  

Abilităţi de coordonare şi 

administrare (oameni, 

proiecte, bugete) la 

serviciu, în activităţi 

voluntare (ex: cultură şi 

sport), acasă etc. 

  

 

- experienţă în management organizaţional 

- abilităţi de lider 

- abilităţi de organizare şi coordonare acţiuni 

 

Abilităţi şi competenţe 

tehnice 

 

INFORMATICA  Utilizare computer – foarte bine în MS- Office, Internet Explorer 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ARTISTICE 

Muzică, literatură, desen 

  

ASTRONOMIE, LITERATURA,  

 

ALTE ABILITĂŢI ŞI 

COMPETENŢE  

Competenţe care nu au fost 

menţionate anterior. 

 Am participat la cursuri internaţionale de specialitate, la 

colocvii şi congrese ştiinţifice internaţionale fapt care mi-a permis 

să iau contact cu personalităţi recunoscute internaţional şi să-mi 

îmbogăţesc perspectiva specifică  domeniului de preocupare 

didactică. 

 

PERMIS DE CONDUCERE 

(categorii) 

 Categoria B 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Participări în asociaţii profesionale:  

- membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor;  

- persoane care pot da referinţe – prof. univ. dr. Costică Voicu, 

Director al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – secţia 

română 

  

 

 

     Prof.univ.dr. Giurea Constantin Laurenţiu 
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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PIŞLEAG  ŢUŢU 

Adresă(e) B-dul 1 Mai , Sector  6, Bucureşti, România; 
 

Telefon(oane)  Mobil:  0745.354.494 
 

 

Fax(uri)    
E-mail(uri) tutu.pisleag@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 16 decembrie  1958 
  

Sex masculin 

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada      2013 – prezent 
- profesor titular Universitatea Danubius din Galați 

     2011 – 2013 
- profesor titular Universitatea Hyperion din București 

 
2006 – prezent 

- conducător de doctorat în domeniul ”Ordine publică și siguranță națională”, Academia 
de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, București 

                                                Perioada 
 
 

 
 

 

  2008  - 2011  
 
- Decanul Facultăţii de Poliţie, Academia de Poliţie  ,,Alexandru Ioan Cuza’’; 

  -  prof.univ.dr., şeful disciplinelor: Tactica jandarmeriei, Metode şi tehnici de intervenţie, 
     Management militar. 

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  2009 
 
Certificat absolvire 

 
    
    
  Colegiul Naţional de Afaceri Interne  -  Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’ 
 
    
   
  Curs postuniversitar 
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                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2006 - Prezent 
 

 Conducător de doctorat în domeniul ,,Ordine Publică şi Siguranţă Naţională’’ 
    
    
   
 
   Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’ 
   
   

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2008 - 2011 
 
Conducător de masterat ,, Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi’’ 

 
    
    
  
 Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’ 
 
    
   
   

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2000 
 
Certificat de absolvire 
 
Conducere strategică în domeniul politico-militar 
 

 
   Colegiul Superior de Stat Major,  Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”  
    
 
    Curs postuniversitar 

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

1997 - 2000 
 
Diplomă de doctor (Cum Laude) 
 
Ştiinţe militare 
 

 
    Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’ 
    
 
    doctorat 
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                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 1991 - 1994 
 
Diplomă de licenţă 
 
Ştiinţe juridice 
 

 
   Facultatea de Drept  – Academia de Poliţie  ,,Alexandru Ioan Cuza’’ 
    
 
   Studii universitare 

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

1989-1991 
 
Diplomă de licenţă 
 
Ştiinţe militare 
 

 
   Facultatea de Interarme   –  Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’ 
    
 
   Studii universitare 

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

1980-1983 
 
Diplomă de absolvire 
 
 
 

 
   Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne, specializarea jandarmi 
    
 
    

                                                Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

1973 - 1978 
 
Diploma de bacalaureat 
 
 
 

 
   Liceul Industrial de chimie 
    
 
  Studii preuniversitare  

Perioada 
 

2011 - 2013  
- profesor titular,Universitatea Hyperion din București 



 4 

Perioada 
 
                                                    Perioada 
 
                                                     Perioada 
 
 
 
                                                    Perioada 
 
 
                                                    Perioada 
 
                                                    Perioada 
 
                                                    Perioada 

  2008- 2011 
 - Decan – Facultatea de Poliţie, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 
    2004 - 2008 
 - Prodecan – Facultatea de Drept, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 
  2001 - 2004 
 - Şef catedră jandarmi şi pregătire generală, Facultatea 
  de Drept din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
  Cuza”  
  1992 – 2004  
  - Cadru didactic (lector, conferenţiar, profesor)  în Catedra de jandarmi 
    şi pregătire generală 
  1991  
   - Comandant batalion UM 0828 - Bucureşti 
  1989 – 1991 

-    Ofiţer elev - Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’  
1983-1989 
- Comandant subunitate UM 0828 - Bucureşti   

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 capacitate de evaluare, analiză şi sinteză în domeniul ordinii publice,  
    securităţii şi apărării naţionale 

 spirit de observaţie;   

 tehnici speciale de intervenţie; 

 prestanţă; 

 tact şi discernământ; 

 iniţiativă; 

 responsabilitate şi integritate morală; 

 obiectivitate; 

 exigenţă; 

 energie; 

 perseverenţă; 

 loialitate pentru instituţie; 

 deschidere către nou; 

 cultură generală; 

 rezistenţă la efort fizic şi intelectual, la stres, la situaţii complexe şi des schimbătoare;     

 spirit critic; 

 comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe). 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

 coordonarea învăţământului de specialitate; 

 planificare, organizare și desfășurare acțiuni specificie (nivel tactic, operativ și strategic); 

 organizarea şi coordonarea misiunilor de ordine publică la nivelul Academiei; 

 organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de comunicării ştiinţifice; 

 organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice demonstrative; 

 deschidere pentru lucrul în echipă; 

 bun negociator; 

 operativitate în luarea deciziilor; 

 abilităţi de comunicare socială şi managerială; 

 receptivitate; 

 sociabilitate. 

Trăsături psihice şi de 
personalitate   

 

 inteligenţă; 

 flexibilitate a gândirii; 

 stabilitate comportamentală; 

 echilibru emotiv; 

 gândire analitică, conceptuală şi de sinteză. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
- utilizator nivel mediu calculator 
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Alte competenţe şi aptitudini  - Membru în Comitetul de redacţie al Revistei Jandarmeriei, Revistei Pro Patria Lex, Forum  
   Criminalistic; 
 - Premiul de excelenţă şi Trofeul România 2000,  acordat în anul 2009 de către Fundaţia  
   România 2000 şi Cotidianul naţional independent ,, Ultima Oră’’; 
 - Absolvent al ,, The Leadership Institute’’ – 2008; 
 - Diploma de execlență, Fundația ”Revista Jandarmeriei Române); 
 - Expert evaluator CNCSIS; 
 - Direcţional în Parteneriatul cu Jandarmeria Naţională Franceză; 
 - Întrebuinţarea armamentului uşor şi a mijloacelor de protecţie şi intervenţie; 
 - Schimburi de experienţă la Academia Regală din Breda (Olanda), Şcoala  
   Superioară de Poliţie Branderburg (Germania), Academia de Poliţie Munster  
   (Germania), Academia de Poliţie din Nicosia (Cipru), Academia de Poliţie 
   Kiev (Ucraina), Institutul Juridic Simferopol – Crimeea (Ucraina), Academia FBI 
   Quantico (SUA), Departamentul de Justiţie din statul Washington, statul Kentucky 
   (SUA), Academia de Poliţie ,,Ştefan cel Mare’’ (Chişinău – Republica Moldova ); 
 - Referent oficial în comisiile de doctorat la UNAp ,,Carol I’’, Academia Naţională de Informaţii 
   Universitatea Bucureşti; 
 - Membru in Comisia Naţională pentru atestarea titlurilor didactice a MECI în domeniul  
   Ştiinţe militare, Securitate şi informaţii;  
 - Semnul onorific în serviciul patriei XXV; 

   - Elaborarea şi conceperea documentelor de organizare planificare şi desfăşurare a acţiunilor 
     specifice la nivel tactic, operativ şi strategic; 
   - Membru cu statut de invitat permanent în Consiliul Militar al Jandarmeriei Române; 
   - Profesor invitat la Colegiul Naţional de Afaceri Interne; 
   - Profesor asociat în cadrul programului de master ,,Managementul activităţilor de ordine 
publică’’; 
   - Preşedinte comisie în cadrul concursului de admitere în Academia de Poliţie; 
   - Referent ştiinţific la Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
   - Organizator și conducător exerciții tactice demonstrative de specialitate, festivități și 
ceremonialuri militare 

Permis(e) de conducere Permis categoria B  

Limbi străine cunoscute Limba rusă - foarte bine 
Limba engleză - mediu 
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