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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 



Informaţii personale 
Prenume / 

Nume 
Cristian-Eduard ŞTEFAN 

Adresă 
Telefon 
E-mail 

Cetăţenia 

Aleea Privighetorilor nr. 1-3, Bucureşti, sector1 
cristian.stefan@academiadepolitie.ro română 

Data şi locul naşterii 29.12.1979, ROMÂNIA 
Sex masculin 

Locul de muncă vizat / 
Aria ocupaţională 

Ministerul Afacerilor Interne / Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

10.2016-în prezent 
Conferenţiar universitar – funcţionar public cu statut special 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

06.2016-10.2016 
 Lector universitar – funcţionar public cu statut special 

 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

 Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

12.2015-06.2016 
Consilier superior (detaşat pentru o perioadă de 6 luni din cadrul Ministerului Afacerilor Interne) 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Biroul de Integritate şi Anticorupţie 
Bvd. Libertăţii nr.12, sector 5, Bucureşti. 
Activităţi specifice de prevenire a corupţiei şi a altor incidente de integritate la nivelul personalului structurilor 
subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 03.2013 – 12.2015 
 Lector universitar – funcţionar public cu statut special 

 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

 Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

03.2008 – 03.2013 
Asistent universitar – funcţionar public cu statut special 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 



Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

10.2005-03.2008 
Preparator universitar – funcţionar public cu statut special 

 
Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

 
Învăţământ superior de specialitate pentru viitorii ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

07.2002-10.2005 
Ofiţer de poliţie judiciară – funcţionar public cu statut special 

 
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Strada Eforie nr. 3-5, sector 5, Bucureşti 
Activităţi specifice informativ-operative şi de cercetare penală în cadrul structurilor de poliţie judiciară 
(investigaţii criminale şi combaterea criminalităţii organizate) ale Poliţiei Române. 
 
 

Educaţie şi formare  
 

Studii de bază  

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2008-2011  
 Doctor/diplomă de doctor (Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4387 din 06.06.2011) 
 
 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică  
 
 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”  
 
 
 Doctorat în „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2005-2007 
 Master/diplomă de master  
 
 Prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri 
 
 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”  
 
 
 Masterat Prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2002-2003 
 Diplomă de studii postuniversitare de specializare  
 
 Relaţii internaţionale 
 
 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”  
 
 
 Curs postuniversitar Relaţii internaţionale 

 
 



Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 1998-2002 
 Diplomă de licenţă  
 
 Ştiinţe juridice / Drept 
 
 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”  
 
 
 Învăţământ superior juridic de lungă durată 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 1994-1998 
 Diplomă de bacalaureat  
 
 Contabilitate 
 
 Liceul economic administrativ nr. 5, Bucureşti 
 
 
 Studii liceale 
 
 
 

Studii de specializare  
Perioada 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale 
studiate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 
 

 2015  
 Diplomă 
 
 Violenţa în familie 
 
 Inspectoratul General al Poliţiei Române 
 
 
 Curs de formare formatori în cadrul proiectului „JAD - Acţiunea comună împotriva violenţei în familie” 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2015 
 Certificat de absolvire 
 
 Pericolul criminalităţii transfrontaliere organizate şi al bandelor criminale 
 
 IBZ Schloss Gimborn (Germania) 
 
 
 Seminar internaţional 

 
 



Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2015 
 Certificat de absolvire 
 
 Trafficking of migrants, trafficking in persons and drug trafficking 
 
 Romanian Police, Konrad Adenauer Stiftung 
 
 
 Project Comprehensive and Integrated Approach in Prevention and Fight against Organized Crime in the 
Danube Region 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2015 
 Certificat de absolvire 
 
 Cybercrime and Child Pornography 
 
 Romanian Police, Konrad Adenauer Stiftung 
 
 
 Project Comprehensive and Integrated Approach in Prevention and Fight against Organized Crime in the 
Danube Region 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 
 

 2015 
 Certificat de absolvire 
 
 Smuggling and Intra-Communitarian Trading 
 
 Romanian Police, Konrad Adenauer Stiftung 
 
 
 Project Comprehensive and Integrated Approach in Prevention and Fight against Organized Crime in the 
Danube Region 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2014 
 Certificat de absolvire 
 
 Best Practices in Police Response to Domestic Violence  
 
 Ambasada S.U.A. la Bucureşti 
 
 
 Curs de specializare 

 
 



Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2012 
 Certificat de absolvire 
 
 Diversitatea şi drepturile omului 
  
 Colegiul European de Poliţie / Academia Federală de Securitate (Viena) / Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene 
 
 Curs de specializare/seminar 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2012 
 Certificat de absolvire 
  
 Drepturile omului şi etică poliţienească 
 
 Colegiul European de Poliţie / Şcoala de Poliţie din Katowice (Polonia) / Agenţia pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene 
 
 Curs de specializare/seminar 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2007 
 Certificat de absolvire 
 
 Managementul informaţiilor în domeniul arestării urmăriţilor ţintă, metode şi practici de prindere a urmăriţilor 
 
 Inspectoratul General al Poliţiei Române / Fundaţia Hanns Seidel 
 
 
 Seminar internaţional 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2005-2006 
 Certificat de absolvire  
 
 Psihopedagogie nivel II (universitar) 
 
 Universitatea Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
  
 
 Curs postuniversitar Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 
 



Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 

 2004 
 Adeverinţă  
 
 Combaterea criminalităţii organizate – trafic şi consum de droguri 
 
 Ministerul Administraţiei şi Internelor – Centrul de Studii Postuniversitare 
 
 
 Curs de specializare 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 
 

 2003  
 Certificat de absolvire 
 
 Spargeri şi furturi din locuinţe 
 
 Departamentul de Justiţie al S.U.A./ Ministerul Administraţiei şi Internelor –  Centrul de Studii Postuniversitare 
 
 
 Curs de specializare 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Domenii principale 

studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul de clasificare a 

formei de 
învăţământ / formare 

 
 

  1994-1998 
  Atestat profesional contabil-statistician  
 
  Contabilitate 
 
  Liceul economic administrativ nr. 5, Bucureşti 
 
 
  Studii liceale 

Distincţii şi premii  Premiul Editurii Ministerului Afacerilor Interne (diplomă înmânată la data de 11 noiembrie 2015) pentru calitatea 
informării profesionale în domeniul practicii judiciare. 
 Distins cu Diplomă de excelenţă la data de 14 iunie 2012 de către Corpul Naţional al Poliţiştilor în semn de 
recunoştinţă  meritorie pentru promovarea valorilor profesionale ale poliţiştilor. 
 Distins cu Diplomă de excelenţă şi Diplomă de onoare în 2008, 2011, 2014 şi 2015 de către Asociaţia 
Criminaliştilor din România, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată. 

Aptitudini şi 
competenţe 

 

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare Exprimare scrisă 

  

engleză 

Utiliza
tor 

indep
enden

t   

 Utilizator 
independent    Utilizator 

independent    Utilizator 
independent    Utilizator 

independent   

 
 



  

franceză 

Utiliza
tor 

indep
enden

t   

 Utilizator 
independent    Utilizator 

independent    Utilizator 
independent    Utilizator 

independent   

 Cadrul european de referinţă pentru limbi 

Aptitudini şi competenţe 
sociale 

 Gândire analitică 
 Adaptabilitate la noi cerinţe 
 Disponibilitate pentru lucru în echipă 
 Abilităţi de comunicare şi de a prezenta în faţa unui public numeros 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

În calitate de conferenţiar universitar, coordonez activitatea grupelor de studenţi. 
Coordonator al programului de studii universitare de masterat „Managementul cooperării poliţieneşti 
internaţionale” din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. 
Facilitator/moderator la diverse manifestări ştiinţifice sau în cadrul unor proiecte. 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

Utilizez la un nivel avansat tehnica modernă de calcul, încercând zilnic să mă adaptez la noile evoluţii în 
domeniu.  

Permis(e) de 
conducere 

Categoria B, C 

 
 
 
 Data   
 
 28.02.2017         
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