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CURRICULUM  VITAE  EUROPAS  

Curriculum vitae  

Europass  

                     
INFORMAŢII  

PERSONALE 

 

 

Nume / Prenume                  DIACONU NICOLETA 

 

Adresa Bucureşti 

 

E-mail  nicoled58@yahoo.com 

 

Cetăţenia    Română 

Data naşterii   23 iunie 1958 

Sex   Feminin 

Locul de muncă vizat /  

Aria ocupaţională 

  Post cu specialitate  juridică 

  Profesor universitar 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Din 2014 - Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti  

Sediul central: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti 

Tel: (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76 

Fax: (004021) 314.39.08 

E-mail:  
.............................................................................. 
1992- 2014- Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Str. 

Privighetorilor, nr. 1-3,  

 sector 1, Bucureşti 

Tel.: (40-21) 317 55 23  int. 17133 

Website: www.academiadepolitie.ro  

mailto:nicoled58@yahoo.com
http://www.spiruharet.ro/plugins/popup/ajax.php
http://www.academiadepolitie.ro/
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 CADRU DIDACTIC UNIVERSITAR   
                 - 1992 – 1995-  preparator universitar ;  

                           - Academia de Poliţie – Facultatea de Drept; 

                 - 1995- 1998 - asistent universitar ; 

                         - Academia de Poliţie – Facultatea de Drept; 

                 - 1998- 2004 - lector universitar ; 

                              - Academia de Poliţie – Facultatea de Drept; 

                 - 2004-2008 - conferenţiar universitar ; 

                            - Academia de Poliţie – Facultatea de Poliţie; 

.                -  2008 -2014 -  profesor universitar. 

- Academia de Poliţie – Facultatea de Poliţie; 

                - din 2014 – prezent - profesor universitar  

                         – Univ. Spiru Haret  Bucuresti 

................................................................................................ 

1978-1992 -  Cadru didactic în învăţământul preuniversitar    

(ÎNVĂŢĂTOARE) 

                 - Şcoala generală nr.2 Găiseni, Jud Giurgiu  

                (1978-1985) 

                 - Şcoala  nr.202, Sector 6 Bucureşti (1985-1990); 

                 - Şcoala nr.17, sector 1. Bucureşti (1990-1992); 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

- Cursuri şi seminarii la disciplinele de atestat: 

        - Drept comunitar european/ Dreptul Uniunii Europene; 

         -Drept internaţional privat; 

         -Protecţia juridică a drepturilor omului. 

 

- Prelegeri în cadrul programelor de masterat:       

           „Drept internaţional şi legislaţie europeană”;  

           „Drept administrativ”;  

           „Managementul activităţilor de ordine publică şi                     

            siguranţă  naţională”. 

           „Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale” 

 

- Coordonarea şi îndrumarea masteranzilor pentru întocmirea 

lucrărilor de disertaţie; 

 

-  Coordonarea şi îndrumarea doctoranzilor pentru întocmirea 

tezelor de doctorat; 

 

- Gestionarea activităţilor administrative ale departamentului în 

calitate de director al departamentului „Drept Public” în perioada 

2007-2014; 

 

-  Participarea la activităţi ale unor comisii constituite în interesul 

învăţământului universitar. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

STUDII 

  -    1988-1992   - LICENŢA  

      Facultatea de Drept  din cadrul Universităţii Bucureşti –  

      licenţă în drept (examen de stat)  

      Specialitatea - drept;   

      - Diplomă de licenţă / Drept 

 

-   1992-1993 -  CURSURI POSTUNIVERSITARE  

       – Facultatea de Drept –      

        Universitatea Bucureşti,  

        Specializare  - drept internaţional şi relaţii internaţionale;  

        - Diplomă de absolvire 

 

-    1996-2000 - DOCTORAT  

     – Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie –  

      Specialitatea - Drept internaţional public. 

       Diploma de doctor în drept 

 

Calificarea / diploma obţinută 
 

   DOCTOR ÎN DREPT – 2000 
          (Teza „Sistemul instituţional al Uniunii Europene”) 

          Coordonator: Prof.univ.dr. Dumitra Popescu  

         – Institutul  de cercetări Juridice al Academiei Române) 

 

  TEZA DE ABILITARE – martie 2014  

– Profesor abilitat DOMENIUL DREPT 

”Dreptul național în contextul exigențelor juridice europene” 

  Universitatea București – Facultatea de Drept 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

   -  Drept comunitar/ Dreptul Uniunii Europene;  

   -  Protecţia juridică a drepturilor  omului;  

   -  Drept internaţional public;  

   -  Drept internaţional privat. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

-  Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti (1988-1992). 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 

  -  Învăţământ universitar;  

  -  învăţământ postuniversitar;  

  -  doctorat. 

COMPETENŢE PERSONALE/ 

PROFESIONALE 
 Permis de conducere – B- din 1985. 

Limba(i) maternă(e)  Limba Română 

Limbi străine/nivel de 

cunoaştere 
 Limba franceză (scris-citit –FB) 
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COMPETENŢE -  Conducător de doctorat – domeniul  Drept,  

 Academia de  Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 
http://www.academiadepolitie.ro/doctorate_drept.html 
 Profil științific -  Direcții de cercetare: 
           - Dreptul Uniunii Europene; 

           - Drept internațional privat; 

           - Drept internațional public; 

           - Protecția juridică a drepturilor omului; 

- Expert european - domeniul Drept - AEXEA  (Asociaţia Experţilor  

Europeni Atestaţi)  Paris,  Franţa –2005); 
 

-  Expert  ARACIS – Domeniul Drept – din 2008;   

http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/3/14/ 
 

-Membru fondator al Societăţii Române de drept european; (2010; 

https://societatearomanadedrepteuropean.wordpress.com/mem

brii/ 

-  Redactor- șef  al Revistei Pro Patria Lex – 2008-2018; 

http://www.propatrialex.ro/redactie.html 
 

-  Membru în colegiul  ştiinţific al Revistei „Acta Universitatis  

Danubius”, Galaţi, ; http://journals.univ-

danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica 
 

- Membru în colegiul  ştiinţific al Revistei Pro Patria Lex, 
www.propatrialex.ro/ 

 

-   Membru în colegiul ştiinţific al „Revistei de investigare a 

criminalităţii” (Editura Universul Juridic) - din 2012; 
http://www.cij.ro/redactie.html 

 

-  Membru în colegiul  ştiinţific al Revistei române de geopolitică şi 

relaţii internaţionale – Editura Pro Universitaria, din 2012; 
http://rrgri.srpsec.ro/redactie/ 

 

  - Membru în colegiul  ştiinţific al Revistei ”Journal of european 

studies and international relations” – Editura Pro Universitaria, din 

2012; http://rseri.srpsec.ro/ 
-  Membru în colegiul  ştiinţific al Revistei HUMAN RIGHTS IN 

LAW ENFORCEMENT; (2007-2012) 

-   Membru în colegiul  ştiinţific al Revistei Journal of Law  and Social 
Sciences, Dunărea de Jos, Galaţi, din 2014; ISSN: 2392 – 6112.,; 

http://www.academia.edu/11540464/ editura Lumen;  

 
-     Membru în colegiul  ştiinţific al Revistei Journal of Law and 

Administrative Sciences (JOLAS), Univ. Petrol şi Gaze, Ploieşti, din 

2014; http://jolas.ro/?page_id=10 

 

-   Membru în colegiul ştiinţific al Revistei Afaceri juridice 

europene  - (ONLINE ISSN 2359 – 8980, ISSN–L 2359 – 8), 

http://iaduer.ro/?p=1363 

 

 

  

 

http://www.academiadepolitie.ro/doctorate_drept.html
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/3/14/
https://societatearomanadedrepteuropean.wordpress.com/membrii/
https://societatearomanadedrepteuropean.wordpress.com/membrii/
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica
http://www.propatrialex.ro/
http://www.cij.ro/redactie.html
http://rrgri.srpsec.ro/redactie/
http://rseri.srpsec.ro/
http://www.academia.edu/11540464/
http://eubusinesslaw.wordpress.com/2014/11/01/journal-of-law-and-administrative-sciences-jolas-12014/
http://eubusinesslaw.wordpress.com/2014/11/01/journal-of-law-and-administrative-sciences-jolas-12014/
http://jolas.ro/?page_id=10
http://iaduer.ro/?p=1363
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PREMII ŞI DISTINCŢII 

 

- 2008 – Premiul special al Uniunii Juriştilor din România 

pentru lucrarea „Dreptul Uniunii Europene Tratat”, 

editura Lumina lex, 2008; 

 

- 2010 – Premiul „Victor Duculescu” acordat de Uniunea 

Juriştilor pentru lucrarea „Dreptul Uniunii Europene 

privind politicile economice”, Editura Universul Juridic, 

2010; 

 

- 2012 -  Premiul „Tudor Popescu/2010”  acordat de 

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România pentru lucrarea 

„Dreptul Uniunii Europene privind politicile economice”, 

Editura Universul Juridic, 2010; 

 

 

COMPETENŢE 

MANAGERIALE 

      - Şef catedră/ DREPT PUBLIC  - Facultatea de Poliţie    -   

2007 – 2011; 

     - DIRECTOR DEPARTAMENT  ”DREPT PUBLIC ” - 

Facultatea de Poliţie „Academia de Poliţie – 2011-2014;    

- CONDUCĂTOR CURS MASTER  „Relaţii internaţionale şi 

programe europene” - Academia de Poliţie - 2007-2012; 

- CONDUCĂTOR DE DOCTORAT – domeniul Drept, 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, din 2014. 

 

CURSURI ŞI 

SPECIALIZĂRI 

 

 

 

 

 

 

 

1992 - 1994, Specializări privind protecţia juridică a drepturilor 

omului – IRDO (Institutul Român pentru Drepturile 

Omului);  

1995 – Specializare privind protecţia juridică a drepturilor 

omului - Delegaţia Consiliului Europei la Bucureşti / 

Asociaţia Română de Drept Umanitar;. 

2000 – Specializare privind protecţia juridică a drepturile omului 

în Consiliul Europei, Budapesta, Ungaria; 

2002 – Specializare în informatică – Casa de cultură a 

Ministerului de Interne. 

2009 -  Curs / Şcoala proiectelor – Univ. Bucureşti, CODECS; 

2015 – Curs postuniversitar – ”Abilități manageriale pentru 

managementul inovării”, în cadrul Proiectului CLIO- 

Program masteral în valorizarea patrimoniului”, Univ Spiru 

Haret,  

Anexa Lista lucrări publicate 

Data,                  Semnătura, 

12.08.2020 
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Curriculum vitae  
Europass 

  

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
07 iulie 2020 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 
 
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 programul de studii universitare de 
master); conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Drept a I.O.S.U.D. Academia de 
Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”  
 
Activităţi manageriale: 
 - conducerea activității Departamentului Studii Doctorale (coordonarea activității 
conducătorilor de doctorat şi a studenţilor-doctoranzi; prezidarea şedinţelor Consiliului 
pentru Studiile Universitare de Doctorat; coordonarea admiterii la programul de studii 
universitare de doctorat din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; coordonarea 
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 programul de master „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de 
drept procesual penal şi Cooperarea judiciară internaţională în materie penală – aspecte de 
drept penal internaţional;  
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de licenţă; 
- coordonarea activității de pregătire și de cercetare știiințifică a studenților-doctoranzi 
- evaluare (teste periodice, examene de promovare disciplină, examene de licenţă, 
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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 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

examene de admitere master și doctorat); 
- îndrumare teze de doctorat, lucrări de disertaţie și proiecte de cercetare master. 
 
27 mai – 06 iulie 2020 
 
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 programul de studii 
universitare de master); conducător de doctorat, membru al Şcolii Doctorale Drept a 
I.O.S.U.D. Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”  
 
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul  de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la programul de master „Ştiinţe penale” – disciplina Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  
- evaluare (examene de promovare disciplină, examene de licenţă, referate cercetare 
științifică doctorat); 
- îndrumare proiecte de cercetare master și teze de doctorat 
- coordonarea activității de cercetare știiințifică a studenților-doctoranzi (activități curente de 
îndrumare) 
 
 

februarie 2019 – 26 mai 2020 
 
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; coordonarea admiterii la programul de studii 
universitare de doctorat din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; coordonarea 
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” – 
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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 

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. 
 
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; coordonarea admiterii la programul de studii 
universitare de doctorat din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; coordonarea 
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 
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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 
 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
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 
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 
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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 
judiciară internaţională în materie penală;  
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- „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  

 
Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 
Învăţământ - Facultatea de Drept, Catedra de Drept penal 
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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”. 

 

Perioada 

 

1992 – 1996 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
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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 

 

Perioada 

 
 

1995 – 2000 
Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în drept 
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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/doctorat, 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, director 
școală doctorală, director C.S.U.D.) 

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), 81 
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 

 
 

 

Data: 27.08.2020 

 

 

 

 

                                               



1 
 

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TOMESCU MĂDĂLINA 

Adresă(e) Bucureşti, Sector 6 

Telefon(oane) 0722607367 

0747259525 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) madalina.tomescu@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 30 ianuarie 1971 

Sex femeiesc 

Locul de muncă vizat/ 

Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar doctor 

Experienţa 

profesională 

 

Perioada 01 Octombrie 2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, Președinte al Centrului European 

pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse-

NEDES 2014+; Director al Centrului de Cercetări Juridice și 

Administrative, Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”; 

Președinte al Comisiei pentru investigarea abaterilor 

disciplinare în cadrul Universității Creștine „Dimitrie 

Cantemir” 



2 
 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Predare cursuri: Drepturile omului (an I, programul de studii 

universitare de licență Administrație publică);Management Public (an 

II, programul de studii universitare de licență Administrație publică), 

Știința Administrației (an I, programul de studii universitare de 

licență Administrație publică),;  Deontologia funcționarului public 

(an III, programul de studii universitare de licență Administrație 

publică), Statutul funcționarului public național și european (an 

II, programul de studii universitare de masterat Administrație și 

management public ),  Comunicare și negociere de afaceri (an I, 

programul de studii universitare de masterat Drept intern și 

internațional al afacerilor); Integritate şi anticorupţie în 

administraţia publică (an I, programul de studii universitare de 

masterat Administrație și management public); coordonare studenți 

Coordonarea activității organizației 

Coordonarea activității de cercetare științifică la nivelul Facultății de 

Științe Juridice și Administrative 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 

București; Centrul European pentru Promovarea Nediscriminării și 

Egalității de Șanse-NEDES 2014+ 

Perioada Septembrie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul Programului de formare specializată pentru 

ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei 

Înalților funcționari publici  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Desfășurare cursuri de formare; concepere și actualizare suport de curs 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Institutul Național de Administrație 

Perioada 01 Septembrie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor doctor, disciplinele Educație Socială, Cultură Civică, 

Drepturile omului; Educație pentru democrație  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Predare cursuri, coordonare  elevi 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Colegiul Național ”Ion Neculce” , Școala Gimnazială ”Herăstrău”, sector 1 

Municipiul București 

Perioada 01 Martie 2016 – 31 Iulie 2016 
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Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului “Legislatie, Economie, 

Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei abordări 

multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice” 

HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005248 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Desfășurare cursuri de formare;concepere și actualizare suport de 

curs 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

Perioada septembrie 2014 – octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului ”Formare în domeniul 

antidiscriminării, egalității de gen și al drepturilor 

persoanelor cu dizabilități” desfășurat în parteneriat de 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și S.C. 

Estudia Consult S.R.L. 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Desfășurare cursuri de formare 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

S.C. Estudia Consult S.R.L., București 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 

București 

Perioada septembrie 2011 – decembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului ” JUMIGG - Young Multipliers against 

violence” desfășurat în parteneriat de AEPADO (București, România) cu: 

Multikulturelles Netzwerk (Viena, Austria), Euro-Net 

(Potenza, Italia), Kids Company (Londra, Marea Britanie) și co-finanțat de 

Uniunea Europeană prin programul Daphne III Funding Programme. 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Desfășurare cursuri de formare 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

AEPADO, București 

Perioada Aprilie 2011 – 30 septembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor, Prodecan Facultatea de 

Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină 

”Dimitrie Cantemir” 
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Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Predare cursuri: 

Protecția juridică a drepturilor omului – studii de licență 

Deontologia funcționarului public- studii de licență 

Diplomație și negociere internațională – studii de master 

Analiza conflictului. Modalități alternative de soluționare a 

conflictelor – studii de master 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 

București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

Coordonare a activității Facultății; participare la întocmirea dosarelor 

pentru acreditarea programelor de studii universitare de licență: Drept –

IFR; Administrație publică – IF; participare la întocmirea dosarelor 

pentru acreditarea programelor de studii universitare de masterat din 

cadrul FSJA; control, îndrumare și evaluare a activității cadrelor 

didactice la nivelul facultății 

Perioada Octombrie 2010- Aprilie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor,  Secretar științific al 

Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Coordonarea activităților științifice ale universității 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 

București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate științifică și de cercetare 

Coordonarea activităților științifice la nivelul Universității Creștine 

”Dimitrie Cantemir”  

Perioada 2008 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, Director adjunct Departamentul de Studii 

Universitare de Masterat 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Predare cursuri: 

Protecția juridică a drepturilor omului-studii de licență 

Deontologia funcționarului public-studii de licență 

Teoria și practica negocierilor – studii de master 

Dreptul păcii – studii de master 

Coordonare a activității Departamentului 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 

București 
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Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

Perioada 2004 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, cadru didactic asociat 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Predare cursuri: 

Sistemul European al Drepturilor Omului 

Teorii politice feministe 

Stat de drept și constituționalism 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Hyperion, București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

Perioada 2005 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Predare cursuri: 

Protecția juridică a drepturilor omului 

Administrație publică 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 

București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

Perioada 2003 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, Secretar științific Facultatea de Științe Politice, 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

  Predare cursuri:  

  Drepturile omului 

  Administraţie publică 

  Managementul administraţiei publice 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 

București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

Perioada  1998 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat  Institutor I, metodist I.S.M.B. 
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Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Activitate didactică la clasele I-IV 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, str. George Georgescu nr. 2, 

București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate didactică 

Perioada Februarie 1998 – August 1998 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector şcolar  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Activitate didactică, control şi îndrumare 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Control, evaluare și îndrumare 

Perioada  1996 – februarie 1998 

Funcţia sau postul ocupat  Institutor I, metodist I.S.M.B. 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Activitate didactică la clasele I-IV 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, str. George Georgescu nr. 2, 

București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate didactică 

Perioada  Septembrie 1989 –1996 

Funcţia sau postul ocupat  Învățător 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Activitate didactică la clasele I-IV 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, str. George Georgescu nr. 2, 

București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate didactică 

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie-Noiembrie 2018 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 Management și leadership educațional 
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management educațional, Leadership, Managementul conflictelor, 

Managementul calității la nivelul unităților educaționale, Managementul 

proiectelor în domeniul educațional 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic București 

Perioada 09-13.01.2016 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Evaluator proiecte 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Evaluare proiecte 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire Profesională pentru  Uniunea Europeană 

Perioada 02-09.12.2015 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Manager de proiect 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire Profesională pentru  Uniunea Europeană 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în 

Învățământul la Distanță - ID 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Spiru Haret”, Academia Comercială din Satu Mare, TUV 

Austria  

Perioada 2013 
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Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competențe Sociale și Civice 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Public Research SRL, Fondul Social European prin Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 

Prioritară 3 ”Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, 

Domeniul major de intervenție 3.3 ”Dezvoltarea parteneriatelor și 

încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile” 

Perioada 2009 - 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba engleză, nivel avansat 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

S.C. Gaudeamus S.R.L.  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Curs de Formator de Formatori 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

S.C. Gaudeamus S.R.L. 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de participare 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

”Perspectiva de gen în orientarea educațională și profesională” 
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Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Patronatul Femeilor De Afaceri al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii 

din Municipiul București, proiect: Galaxy, program: Leonardo da Vinci  

Perioada 01/11/2006 - 01/06/2008  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Master in Cariera Judiciara 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Jurisdicția C.E.D.O., Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, 

Drept procesual penal, Drept executional civil, Drept executional penal, 

Cooperare judiciara internationala 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" 

Bucuresti  

Perioada 01/10/2001 - 11/06/2004  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Doctor in drept 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Drept international public, Drepturile omului 

Drept constitutional 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Politie "Al.I.Cuza" 

Bucuresti  

Perioada 01/10/1991 - 06/1996  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Licenta 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Stiinte Juridice si Administrative 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" 

Bucuresti  

Perioada 15/09/1985 - 15/06/1989  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Bacalaureat 
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pedagogie-psihologie/învățător 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic 

Bucuresti  

Perioada 15/09/1977 - 15/06/1985  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Scoala generala 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cultura generala 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Scoala Generala nr. 157 

Bucuresti  

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 

Limba Engleză  
B 2 

Utilizator 

independent 
B 2 

Utilizator 

independe

nt 

B 2 
Utilizator 

independent 
B 2 

Utilizator 

independent 
B 2 

Utilizator 

indepen 

dent 

Limba Franceză  A1  
Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 

elementar  

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

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Sociabila, capabila de o foarte buna comunicare cu ceilalti 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Bun organizator, se integreaza usor în echipele de lucru 

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Bune cunostinte de utilizare a calculatorului, mai ales în Microsoft Word, 

Power Point. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Creație literară 

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

Informaţii 

suplimentare 

Proiecte desfășurate în calitate de Manager de proiect 

 

Instituţia   Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Centrul European 

Pentru Promovarea Nediscriminării Și Egalității De Șanse; Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”; Școala Gimnazială ”Herăstrău” 

Perioada  2019 

Poziţia deţinută Director de proiect; Proiectul Modalităţi De Promovare A 

Principiilor Nediscriminării Și  Egalităţii De Şanse  În 

Societatea Românească Actuală – Conferința Nediscriminării și 

Egalității de Șanse NEDES 2019, ediția a XIII-a, Protocol nr. 

16147/14.10.2019 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia   Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Centrul European 

Pentru Promovarea Nediscriminării Și Egalității De Șanse; Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”; Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și 

Problemele Minorităților Naționale din Camera Deputaților 

Perioada  2019 

Poziţia deţinută Director de proiect; Proiectul Promovarea prinicipiilor 

nediscriminării și egalității de șanse la nivelul învățământului 

preuniversitar din București, ”Egalitate și nediscriminare”,  

ediția a XII-a, Protocol nr.15462/10.04.2019 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia   Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Centrul European 

Pentru Promovarea Nediscriminării Și Egalității De Șanse; Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”; Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și 

Problemele Minorităților Naționale din Camera Deputaților 

Perioada  2018 

Poziţia deţinută Director de proiect; Proiectul Promovarea prinicipiilor nediscriminării și 

egalității de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din București, 

”Egalitate și nediscriminare”,  ediția a XI-a, Protocol nr. 15391/10.04.2018 



12 
 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia   Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Centrul European 

Pentru Promovarea Nediscriminării Și Egalității De Șanse; Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”;Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București 

Perioada  2018 

Poziţia deţinută Director de proiect; Proiectul Modalităţi De Promovare A Principiilor 

Nediscriminării Și  Egalităţii De Şanse  În Societatea Românească 

Actuală – Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse NEDES 2018, 

ediția a XII-a, Protocol nr.15314/15.03.2108 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia   Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Centrul European 

Pentru Promovarea Nediscriminării Și Egalității De Șanse; Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”; Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și 

Problemele Minorităților Naționale din Camera Deputaților 

Perioada  2017 

Poziţia deţinută Director de proiect; Proiectul Modalităţi De Promovare A Principiilor 

Nediscriminării Și  Egalităţii De Şanse  În Societatea Românească 

Actuală – Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse NEDES 2017, 

ediția a XI-a, Protocol nr. 15703/14.03.2017 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Centrul European 

Pentru Promovarea Nediscriminării Și Egalității De Șanse; Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”;Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București 

Perioada   2016 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 

egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 

București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a 9-a.  Acord de 

parteneriat nr: 15434/04.05.2016 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 
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Instituţia   Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Centrul European 

Pentru Promovarea Nediscriminării Și Egalității De Șanse; Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”; Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și 

Problemele Minorităților Naționale din Camera Deputaților 

Perioada   2015 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Modalităţi de promovare a principiilor 

nediscriminării și  egalităţii de şanse  în societatea românească actuală – 

Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse NEDES 2015, ediția a 

IX-a.  Acord de parteneriat nr: 15450/13.05.2015 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia   Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Centrul European 

Pentru Promovarea Nediscriminării Și Egalității De Șanse; Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”;Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București 

Perioada   2015 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 

egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 

București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a 8-a.  Acord de 

parteneriat nr: 15451/13.05.2015 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia   Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”; Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București 

Perioada   2014 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 

egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 

București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a 8-a.  Acord de 

parteneriat nr: 12515/03.03.2014 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”;Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București 
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Perioada   2014 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 

egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 

București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a 7-a.  Acord de 

parteneriat nr: 12516/03.06.2014. 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2013 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 

egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 

București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  aVI-a.  Acord de 

parteneriat nr: 1840/15.03.2013 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2013 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 

egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 

București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  aVI-a.  Acord de 

parteneriat nr: 1841/15.03.2013. 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2012 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 

egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 

București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a V-a.  Acord de 

parteneriat nr: 726/14.02.2012 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2012 
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Poziţia deţinută  Director de proiect; Modalităţi de promovare a principiilor 

nediscriminării și  egalităţii de şanse  în societatea românească 

actuală – Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse 

NEDES 2012, ediția a VI-a.  Acord de parteneriat nr: 724/14.02.2012 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia     Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 

Perioada     2011 –2014 

Poziţia deţinută    Coordonator din partea Facultății de Stiințe Juridice și Administrative al 

proiectului ”Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul de 

proprietate”, proiect finanțat din fondurile private ale Universității Creștine 

”Dimitrie Cantemir” 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

   Organizarea și coordonarea activităților din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2011 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a IV-

a.  Acord de parteneriat nr: 3041/13.05.2011 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2011 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Modalităţi de promovare a principiilor 

nediscriminării și  egalităţii de şanse  în societatea românească 

actuală – Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse 

NEDES 2011, ediția a V-a.  Acord de parteneriat nr: 3040/13.05.2011 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Primăria Sectorului 5, Bucureşti 

Perioada   2010 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Consiliul Local al Sectorului 5- Next   

Generation”.  Acord de Parteneriat nr.: 16411/17.05.2010 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 
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Instituţia  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2009 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Suntem egali! Să fim prieteni!Egalitate şi 

nediscriminare!” - ediţia  a III-a.  Acord de parteneriat nr: 

5423/25.05.2009 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a 

municipiului  Bucureşti. 

Perioada   2009-2010 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Modalităţi de promovare a principiilor 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivelul Comisiei pentru 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Bucureşti”. Protocol de 

colaborare nr: 482/28.10.2009 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2008 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Suntem egali! Să fim prieteni!Egalitate şi 

nediscriminare!” - ediţia  a II-a. Protocol de colaborare nr: 

3169/22.02.2008 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2007 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Suntem egali! Să fim prieteni!”- ediţia I  . 

Protocol de colaborare nr: 937/06.02.2007 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Primăria Municipiului Bucureşti; Liga Apărării Drepturilor 

Omului 

Perioada   2006-2007 
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Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti- Next Generation”.  Protocol Anexa la H.C.G.M.B. nr. 

236/12.10.2006 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Universitatea Creştină „Dimitrie  Cantemir”- SEMINARUL 

EGALITĂŢII DE ŞANSE 

Perioada   2008, 2009,2010 

Poziţia deţinută  Director 

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

 Evaluare ştiinţifică; publicarea de studii științifice 

Instituția Institutul de Cercetări Juridice 

Perioada  2006 - prezent 

Poziţia deţinută Colaborator  

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

Participare cu sau fără comunicare la sesiunile de comunicări științifice, 

alte activități de cercetare  

Instituția Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a 

municipiului  București 

Perioada  2005 – prezent 

Poziţia deţinută Membru  

Principale activităţi şi 

responsabilităţi 

Promovare a principiului egalității de șanse la nivelul instituției proprii și 

prin proiecte în alte instituții 

  

 
 

Semnătura, 
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