






















































Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE MIHAI FLOROIU 

 BUCURE TI (România) Ș

mihai.floroiu@gmail.com 

MIHAI FLOROIU  

Sexul Masculin | Data naşterii 01/06/1976 | Naţionalitatea ROMÂNA 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

16/07/2018–Prezent Ministru-consilier / Șef Birou URI
Ministerul Afacerilor Externe - Direcția Comunicare, Promovare și Organizare, Unitatea 
de Pregătire a Președinției României la Consiliul UE / Unitatea Relații Interinstituționale 

04/2018  Admis prin concurs în Corpul Diplomatic și Consular al României
Minsterul Afacerilor Externe, București 

01/10/2013–16/06/2018 Profesor universitar - director de departament Stiinte Juridice
Universitatea "Dunărea de Jos" din Gala i - Facultatea de tiin e Juridice, Sociale i Politiceț Ș ț ș

- Activită i didactice, cursuri de Drept Interna ional Public, Drept European, Institu ii Administrativeț ț ț
Europene, Organiza ii i Rela ii Interna ionale, Drept Diplomatic i Consular;ț ș ț ț ș

- Activită i de cercetare;ț

- Coordonare Departament tiin e JuridiceȘ ț

01/10/2012–30/09/2013 Conferen iar universitar - director Departament tiin e Juridiceț Ș ț
Universitatea "Dunărea de Jos" din Gala i - Facultatea de tiin e Juridice, Sociale i Politiceț Ș ț ș

- Activită i didactice, cursuri de Drept Interna ional Public, Organiza ii i Rela ii Interna ionale, Protec iaț ț ț ș ț ț ț
Interna ionalăț  a Drepturilor Omului;

- Activită i de cercetare;ț

- Coordonare Departament tiin e JuridiceȘ ț

01/10/2001–30/09/2012 Cadru didactic titular (preparator, asistent, lector)
Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept i Stiinte Administrative ș

Cursuri i seminarii la disciplinele Drept Interna ional Public, Elemente de Drept Interna ional Public i ș ț ț ș
Privat

03/2007–12/2016 Expert academic / Sef serviciu relatii internationale / Manager proiecte - Cumul de 
functii
ARACIS - Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, Bucuresti 

Coordonare implementare / membru echipe implementare proiecte cu finantare POSDRU / 
coordonare activitate relatii internationale si cooperare institutionala / evaluare programe studii 
universitare

10/2006–12/2007 Consilier ministru - cumul de functii
Ministerul Economiei i Comertului, Bucure ti ș ș

Consultan ăț  juridică i activită i de control extern desemnate de ministruș ț
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Curriculum vitae  MIHAI FLOROIU

22/01/2001–01/10/2001 Director cabinet Ministru Delegat - Negociator ef cu UEȘ
Ministerul Integrării Europene, Bucure ti ș

Coordonare activitate cabinet ministru delegat - negociator- ef cu UE în procesul de negociere a ș
aderării României la UE

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2010–2013 Studii post-doctorale în tiin e juridiceș ț Post-Doctorat

Universitatea din Craiova, Craiova 

2000–2004 Studii Doctorale in Stiinte Juridice Nivelul 8 CEC

Universitatea din Craiova, Craiova 

01/10/1996–30/09/2000 Licen ă în drept interna ionalț ț Nivelul 6 CEC

Universite Paris I Pantheon-Sorbonne, Paris (Franţa) 

Drept comparat

Drept Interna ional Publicț

Drept European

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

Franceză C2 C2 C2 C2 C2

Engleză C2 C2 C2 C2 C2

Portugheză C2 C2 C2 C2 C2

Spaniolă B2 C1 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Capacitate de a lucra în echipă, adaptarea la medii multiculturale,la nivel na ional sau interna ional, o ț ț
bună capacitate de comunicare, diploma ie, capacitate de sinteză.ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe de coordonare i leadership, spirit organizatoric, management alș   proiectelor 
(experien ăț  acumulată în multiple stagii de formare i proiecte de cercetare)ș

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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Informaţii personale  
Nume / Prenume  LORINCZ  ANCA-LELIA 
Adresa  Com. Grădiştea, jud. Ilfov 
Telefon 021 317 55 23 / 17145 - serviciu Mobil:  
Fax  
E-mail lelia.lorincz@gmail.com 

anca.lorincz@academiadepolitie.ro  

Cetăţenia    română 

Data naşterii     21.05.1968, Bucureşti 

Sex    feminin  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Post cu specialitate juridică 

 

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

 
 
 

 
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 



 9

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 
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U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyHHtR
+NAznIpQpPtWJqHSgGlC460u32oGNBxmg5Ip+KCKQakLjIwRUWMVZYVCRTAjI+bP6UYOf6U7FGPW
mxDce1IM9/0qQjikxSGNHPalxg80uKCM9aYCYpMUpB2jj8aXGaQWFCjFIRSgnpQaAGUYp2KKBFG/
/wCWf4/0oo1D/ln+P9KK0WxD3NcUEgD0qu0xPSoy5J9KzNC0ZV7Uwz+1V+TSgZPSlcdiUzk0wyse
9IUo25pXHYC7Gmkk07ZRsouHKNH1o5Hc04qM0hFO4com5h3pRIeuM0mKMUXFYeHBpwIPQ1DRjFO4
WLFNIzUYZh7inhwevH1pAKBhs9aTJJxindqMcnNMBKKDntR0xzQIo6j/AMsvx/pRS6kMeV+P9KK0
jsZvcsBCaeIwKeaDXPzHUopCYx2opcUoGKQxuOKCKUnFNJJoACaYXA70M+AQPvVVIYnJrSMLmcp2
JWl+XPUUm5yu7HFNERPepWtwcfvAM9qtRRm5si8447Zpyy5GTT/IjByOfxpytGoKlQKfKhKbGq6t
jmnZ5qPyC6b04PTApiTYba/apcSlMnoI9aOtH41JQoJXofwqQSA8HrUfFGOKAJ+M5ppFRq5XryKl
UhulMChqXHlfj/Sil1P/AJZfj/SitI7GUty5mlHWmgHHc0qsDiuY6hacBxSgetL0FIZGajlfYvvU
pqpOwaUKeB61UFdkzdkKchT0BpQAybicE9qcmBH1yenFOt4TLcRr6sFzmuixy7sVYGIGAcU42shX
pxXe2nhpSqcjbjpitoeHLaWERiNQq9B61DqG6otnkskW3bt4NQvC2Tg59a9Ou/CdsJF3RSAdj2/O
sd/DjQ3TmKFGi/jB5x+NHOmS6MkcPFK8EmcsvY9+KfcKrDeFBLc5UYFa+r6VNaTFnQYb5lIHGKyp
WfI2IFwMcVadzNqzIoWOQhqciq4il8szYACnv3qwDlfeokrFxYYpBxTqKm4xKUHDccUdc0fnQMqa
i27yvx/pRTb7/ln+NFax2MpbmjjIwe9NCBSPSnD0p2M1zXOq1xRQaWkPSpKG1RbmQ59av44NUkQs
xPatqRjVfQlHI2jdit3QdN+2XqMAcLgnjpUGi6LNqNyMjbCv3n/pXoOnWNvYIEhXHqT3q5SsTTg3
qbdlbDaOM4rUiiXPYVVs8kABTitBCMfd/GsLHYtBxgXH3Qw9qqzWcfzbRjPUYq5ggZ601juHrRYD
j/EGivPav5KBskZHQrXm+o6HeabIXZAU7kc4r2q4O0c9K5/V4IZ7WWMrkMvSiM3EidNSPGyHVtwb
nJ4p8R3Ampr2HyruaL/nn/KoImySB0rdu6ONK0iWk7d6WioNBMcUGlpKBFO//wCWf4/0oov+kf4/
0orWOxlLc0RyeMmk3hTyc08EBCqNhscmoDEueck1jGnfc6JVLaIUynblRmmmV1XcR8tSW8TFyOM+
lbWgWCax4msrSRQIlPmyj+8F5x/Kr5UKLchq+GNWl0/7T5IG5dwjPDbfWsmK3Zplj55OMV7jdIZb
p3RfkiXCnOB715/9hhn8Z3BgQCKM78Acbu9TCVjSrT2NvSrH7NaRQqOg5+taP9nySzLmVox7VasL
fLbj0FWbqJguYzjjqazctbmkY2ViGPSXAIF7Ng9MtVK707V7MeZbXTOP7u6qV6+qQwq0dxMW80bt
iBtqdyB3PtWjaR3x0iG8luSZXZv3b4BK5+VtvbjtWmtromyvYvaRrFy7La6hF838Mq9/rW88Hdeh
rAiIIBdRuHpWpeaillZo7N9KjmuaJWEuLfep9a5zUYigPOaS91fU7kN9iUbj64rDl1DV7Z91/BmE
9TjkUctyZTOI18Kt9cOByxA+lZdt0NXtbKy6rNsk3IzZFQImxa1vaJybyFxTadj60YqChO1JS0dK
YFHUP+Wf4/0opdR/5Z/j/SitY7GUtzSWEtuK/KPejyGQjLbu+alIcoiH5f8AaNX4vIjiCu6lhx1p
jt3GabZGS7Q/dUHk1tacgsfG9j5XyK8bJ/46am0yGHarhk+gaq+vt9iu7PUoyN0EgyM9qzk9TenG
yuenDUbeDTvn/wCWcZcZ/iYVxehRGXz7yX/WzOWP51to7Lpc1yU3rNF9RzUNrGI7VdoHSsjZ7mzY
xjZ9avSWxdeKp2TDYpFaDGVo8xIGbsCcUrFoo+RGMq4INU5LGM8qv41v/Z8L81VLqVYLdjHHvdjt
X60rWLSMtYhGQuT16VX1h8LDu+6HHWrUcNyZAZME1FrNlObcMybdpB/ChA1oYd+l0mpJ9iSRYGZd
uSv/AALce1LqF7i7nsncTIq5jfufY1tmHNuoZc8cGsl7RI55JWQdMCq5uljGULa3PL7mLbqE3GNr
dKaatXwB1C4PrIarEZqmznSG4pCM04jikIoASigigUxFHUR/q/fP9KKNRGPL/H+lFax2MZbnfC1h
mt2MiDjIUY/WqKWIE7I549xVvStRFzYhAEyV+fPrT5cyTM+fnXB4rK9nY7pRjPVGna2VqI0VreNs
DugrI8V29sun/uLeNDE23KjHXnmti0k6KetZGvausk0umW8SSM+Fd27H0FCu2KpZIu6Re3P/AAjl
vA07NG20AH09P0rqIlzbjtkVi/8ACPSaNpdj85ZC2189mxn8q3IADCoonGz1IhK5oWAAjANbMPA9
qy7QKqgVqRnK8d6g6IsSeQkbQwFU5zG8ezdjbyD702/ukgADE/gM1VhurK4O1S8zf3UFFrj5rDo7
FHLSoWEo7rIcH8KqT3k9wslpJJsZRgcZzV57xLZgGjeEeki4zWPfSAXH2mI7kbrRYLvdm0LT7NaQ
x53bVHNYmpShIpC3G0GtuK4E1ojdwtcZ4qvPJtJQDyw2j8aXUU/hOAlbzJXf+8xNRkVLjik28U7n
PYhIpMVIRTSMUybDMUY4px6cU2mJlHUv+WX4/wBKKNS/5Zfj/Sito7GMtzrtLt/LtiuCGX881NZS
OzHfwD8uTV+S+0yLTo7rzlErLwg5L/h2IrmJNSncOkIEaMc571HI7m0aiUUbeo6uthDsi+a4bhR6
e9c4m9W3liZCdxb3qP7pyclj1J6mpVOa1hC2pnUquR7do8qeLfBW6MA3aLh1/wCmq/4/1rLtGyuO
hHY1y/w98Rf8I/r6JO+LG6Ijm9EP8L/h/I16h4r8PvbM2qWaZhfmdF/hP976GnWhf3kTSnZ2ZmQE
ngVpwtg81hWVyD3zV83OCK5GdqkizKFcnp/jVV9HtWHmbNrdflpySB2yOlPcylcLU7GsX2M2W2c5
WO4fK9ASayobOeKbynk3RnoDW4WkiYkjNZtzcKZh9afMxyfcu7RbQYJxx0rzzxPc/aLxYVOQuWNd
ZqupBLcvnAAriJYJJ90zg75HHHtUOSjqyLOWiM0RE1G+E61trYMFJI4rHvJIonZGHziojU5noOVO
y1KzOM1GXHpzUb3I7Co0nJdRjvXQkznbj3LGc+1H4U1yTK/rmmb2WXaaaM5aFXUv+WX4/wBKKNSO
fK/H+lFbR2Mpbl6KPYPl/M1KBimlsdBTdxNaGdyQrleTUSOUbFOBpJVwcimCLsLBl9fWvevhV4pG
s6SdEvX3XlmmEL8+bD0/Nen0xXz1DJtPWuh0LWLnRdWtdTs2xNA+4DPDDup9iOKuLvoxM9q8SeDZ
LB3v9LQtbfekhHWP3HtXLmVmX3r2XRtUtdZ0m11G0bdBcIHX1HqD7g8Vha/4Kgvi9zp+2Gc8tH0R
vp6GuedPU1hU6M80ivWhlw44NasGown7zdqq3mmXFlM0VzCyOOqsKz5YkQZxj6VnY6IzNe6uoimF
YVyd5cBroqh4HU0+5kOdiFyW4AHU1x+q6o/myWsIKbSQ5PXPpUuNlcp1Lux6np/gU654ZGsSXXyD
LRxL3CnHNavhvwPY6m+pG7TJRFWEDscE7q57w/4su7XSbjSY2H2dgCo/u5UFhWpb+KZ7IM1tJtLr
tb3rwq026mqdjvjTnyNJ69DPv9Fjgs5OBuXNeYeJLFYNRIBzuiR/zFej3+r+bCVLZJrzLxBctLqL
c9FC1pgFPn1KxTj7PUyXgwtQxLmeMerD+dTmQlR9KgBxKp/2hXtK55UrdC04xPIPekK5OetOfmeT
60lJbA9yjqP/ACy/H+lFGpdIvx/pRW0djGW5ogc0uzHNPA57Uu3jjpW1jMi2mkYfLUu3nHajblel
FgKqnHBq5BKRVRxh6ehINSmB7L8IPFxsdROgXT/6NdNugJP3Jf7v/Av5j3r3PJr45sp3jmR45GR0
YMrDqCOhr6j8EeJk8T+HYbpyouo/3Vyo7OO/49a0equTszV1PTrfULcpNGH9CeoryjxJpsmm3Hlq
jMjfcbFezEZFcR4xuoInS0hmjW9I34K7sD8utZSimXCbRyWk6F9jspdTuU/fbT5QP8PHWvG7wrLc
Suw5ZjzXqdpr+pQal/ZWqztNa3TeWkjjBiY9Of7p6fjXn/ijQ5ND1u4sZMlM7o29VPShwVilN3uS
6ZelWcg8EL/KrX29hn5q5a3neFsg/UVdF0JBuU15tbC2dz0aWJurM1XvSx+9XL6s+68Y+1aDSnNZ
OoNmfPtTo0+Vk1qjlErDkfSmA/vB9aVTgGmD7wPvXXY5Ls0G/wBc/wBaKRv9c9LUFFDUukX4/wBK
KNS6Rfj/AEoraOxlLc2Sv0opx4po9K2sZaAR3pAecVIMewqMnMlAxskYJ+tVsFDV4gFcVEyqwwet
ICW2+VQT1Nd/8NvE/wDYPiONJXxZ3mIZs/wn+FvwP6GvPUJxxVuF6qLsJn1684XC7gHbp7V5h480
yVJk1SPG5W2yN39q0PAmt/8ACS+H4hNKfttqohlOeTj7rfiP5GtXW41uNEu4phkqnJ+nINDVhHne
qWqalpgmQhZ4wGHTt3/z6e1P8cacPEPhCy163XM0MYMmOu3+L8jVNblYpmhZiDjbzxge4rsvCBj1
DwzcWUoDKkkkRBH8J5H6Ghq6Y9j5+ZPTvUO94m3CtzxBpMmj6zdWMgI8t/kJ7r2rGcbhWdrlJ2HL
JvXIqJghclxn8KjV9re1SMciuecLM6oTuhD5AH+r/SonjhJ+VcfhTyKTpUcpTmMXduO7qad7UUVZ
mUNS/wCWX4/0oo1L/ll+P9KK1jsZS3Nkc8ZyRQRyKU5AzQME5xWxiOBxxTG4b8ak6DNMk6A0DHdu
etROMNmpVyRQwyKAIVOOKmRsGoDwfpTlJ6/yoGdv4C8RHQPEUMjti1uP3M3sD0b8D/WvcNRj821l
HaSMrnr24NfMMT17/wDD/Whr/hVIZnzdWv7mTPU/3T+I/kaveJJxtmoPzMq7uhznIPp6/wCW61p+
Br7yddv7bflZVWTnv2/wqlqMJ0zVryCRW279wJ9G/wAtWbod39m8ZWjswVZmML/Vun/jwFKO4zX+
LOiBobfV4k5Q+XKR6HpXksjYj8vYn3t27HP0+lfS+tWCatoE9pMB+8jK/j2NfNt9bvbTywyDDxOV
YVm1qNMzHGGPpTkOV69KWUdCKjU4b61E1dFwdmPx3pDSk0hrA3ENJilPrRnNMDP1L/ll+P8ASijU
v+WX4/0orWOxjLc3TyKYnGVpDkY44ppfB3VuZEq9MYpJOVNIG9+tOPNIQ1DletP7dahjOMj0qYHA
6UDI5F796jBI4qwcEelQOCGzSBEkZrtPh54hGieJoRLJttbrEEx7Lk/K34H9Ca4ZWAq1E+RjvVRd
mDPfPHuj/abVdQjT95H8koBPTseP8815NNK4ZZFO2SMhlPoQa9j8GaunibwbC9yQ8sa/ZroHuR0b
8RivKPEenPpGt3Vo/wDC+5T2KnkUn7sg3R7BoV/Jr2iwagmNki/Mo/hYcMPzryL4jaT9g8QG4VcJ
cjd/wLvXT/CjXPsupzaNM4Edz88OegcdR+I/lW58UdD+2aC91GmXtz5nHp3pz7gjwGVeo7iq54IN
X5l71RcY4qHsUnqONIeOaXtSVzHQg4zSUUHpTC5Q1L/ll+P9KKNS/wCWX4/0orSOxlLc3ByORUUk
eOn6VIDng0j5644rcxKyufMAq0CCOaqPgSBgKsBsbT60kAzOHIqdT1qB8CUH19amHK+9Ax3vTHXI
9KeOlB545oAqdGqZGwc02Rcc0xTQgPTvhJrf2LxG+nSN+4vk2gH++vT9M103xS0b9xFqKJkxfu2P
qp6fka8e0u+k0+/t7yI4kglWRcexr6b1S1g8Q+GmC4aO5gDIfYjIqpaxuJaM+ebO7msL+3u4Ttlh
dXU57ivoiKW38R+HkmXBiuoc49MjkV853UL2108Lj50Yq2fUV6z8KNXM+mXWlO+Xt282MH+63X9f
50LWNh7Hjms2D6dqV1ZvkNDIy/kaxZh0Nem/FrS/sfidbxFxHdxh/wDgQ4NebzrjOfrWYyovnM5W
NC2Bk1MsEx6pj8RUtoVRpGI3bgFwalcqqkhefXNYyWpnLEOLsVTBIOMD86PJf0FXbkKkzKowBjj8
KqlyO9TZkvEyMrU+DFn3/pRT9Vcv5OTnGf6UVpHY2U+ZXMuiiirGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR
RTAKKKKSAKKKKAHCg0UVIgooooEIaKKKZR//2Q==          true  Ministru-consilier  Ministerul Afacerilor Externe - Direcția Comunicare, Promovare și Organizare, Unitatea de Pregătire a Președinției României la Consiliul UE    false  Admis prin concurs în Corpul Diplomatic și Consular al României  Minsterul Afacerilor Externe    Bucuresti     false  Profesor universitar - director de departament Stiinte Juridice <p>- Activități didactice, cursuri de Drept Internațional Public, Drept European, Instituții Administrative Europene, Organizații și Relații Internaționale, Drept Diplomatic și Consular;</p><p>- Activități de cercetare;</p><p>- Coordonare Departament Științe Juridice</p><p> </p>  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați - Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice     false  Conferențiar universitar - director Departament Științe Juridice <p>- Activități didactice, cursuri de Drept Internațional Public, Organizații și Relații Internaționale, Protecția Internațională a Drepturilor Omului;</p><p>- Activități de cercetare;</p><p>- Coordonare Departament Științe Juridice</p>  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați - Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice     false  Cadru didactic titular (preparator, asistent, lector) <p>Cursuri și seminarii la disciplinele Drept Internațional Public, Elemente de Drept Internațional Public și Privat</p>  Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept și Stiinte Administrative     false  Expert academic / Sef serviciu relatii internationale / Manager proiecte - Cumul de functii <p>Coordonare implementare / membru echipe implementare proiecte cu finantare POSDRU / coordonare activitate relatii internationale si cooperare institutionala / evaluare programe studii universitare</p>  ARACIS - Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior    Bucuresti     false  Consilier ministru - cumul de functii <p>Consultanță juridică și activități de control extern desemnate de ministru</p>  Ministerul Economiei și Comertului    București     false  Director cabinet Ministru Delegat - Negociator Șef cu UE <p>Coordonare activitate cabinet ministru delegat - negociator-șef cu UE în procesul de negociere a aderării României la UE</p>  Ministerul Integrării Europene    București      false Studii post-doctorale în științe juridice  Universitatea din Craiova    Craiova  Post-Doctorat     false Studii Doctorale in Stiinte Juridice  Universitatea din Craiova    Craiova  8 Nivelul 8 CEC     false Licență în drept internațional <p>Drept comparat</p><p>Drept Internațional Public</p><p>Drept European</p><p> </p>  Universite Paris I Pantheon-Sorbonne    Paris  FR Franţa  Nivelul 6 CEC      Română    Franceză  C2 C2 C2 C2 C2   Engleză  C2 C2 C2 C2 C2   Portugheză  C2 C2 C2 C2 C2   Spaniolă  B2 C1 B1 B1 B1  <p>Capacitate de a lucra în echipă, adaptarea la medii multiculturale,la nivel național sau internațional, o bună capacitate de comunicare, diplomație, capacitate de sinteză.</p>  <p>Competenţe de coordonare și leadership, spirit organizatoric, management al  proiectelor (experiență acumulată în multiple stagii de formare și proiecte de cercetare)</p>   C C B A A 



