
Pagina 1 din 5 

  
 

  

 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nume LUCA IAMANDI 

E-mail  

Telefon   

Adresa  

Nationalitate  

Data Nasterii  

 

 

 

• 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. 
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