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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

LOCUL DE MUNCĂ  Ministerul Afacerilor Interne, Academia ,,Ștefan cel Mare" a MAI, Șef al Catedrei 
,,Activitate specială de investigații și anticorupție", doctor în drept, conferențiar 
universitar 

1995-1999 

1999-2004 

 

2004-2006 

 

2006-2013 

 

2013-2016 

2013-2016 

 

2016-2018 

 

 

septembrie 2018-aprilie 2019 

 

aprilie 2019-prezent 

4.05- 10.11.2020 

       

     noiembrie - prezent 

lector al Catedrei Drept penal și criminologie, Academia ,,Ștefan cel Mare" a MAI 

Lector superior, conferențiar universitar al Catedrei științe penitenciare, drept penal și criminologie,  
Academia ,,Ștefan cel Mare" a MAI 

Șef al Catedrei drept polițienesc,  Academia ,,Ștefan cel Mare" a MAI 

Șef al Catedrei investigații operative,  Academia ,,Ștefan cel Mare" a MAI 

Conferențiar universitar (prin cumul) al Catedrei științe penale,  Academia ,,Ștefan cel Mare" a MAI 

Șef al Catedrei activitate specială de investigații și securitate informațională,  Academia ,,Ștefan cel 
Mare" a MAI 

Șef al Catedrei activitate specială de investigații și securitate informațională,  Academia ,,Ștefan cel 
Mare" a MAI 

Șef al Biroului politici de reintegrare (Cancelaria de Stat), în subordinea Viceprim-ministrului pentru 
reintegrare 

Șef al Catedrei activitate specială de investigații și anticorupție,  Academia ,,Ștefan cel Mare" a MA 

Şef al Biroului politici de reintegrare ( Cancelaria de Stat ) în subordinea  VPM pentru reintegrare 

 Şef al catedrei Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie 

1991-1995 Diplomă de licență (licențiat în drept)  

Academia ,,Ștefan cel Mare" a MAI 

1997-2001 

 

 

03-07 noiembrie 2008 

 

 

30 noiembrie – 4 decembrie 2009 

 

                     16 -20 februarie 2009   

 

      

18-22 mai 2010 

 

Diplomă de doctor în drept 
Academia de Știință a Republicii Moldova în cadrul Institutului de Filozofie, 
Sociologie și Drept, specializarea Drept penal 

  

Schimb de experiență și practici în domeniul contracarării fenomenului traficului de ființe umane în 
cadrul proiectului ,, Combaterea traficului de ființe umane ca element de consolidare a sistemului de 
control al migrației și cooperării internaționale", Polonia, Academia Legionowo 

Transfer de experiență privind cooperarea serviciilor moldo-franceze în domeniul instruirii inițiale și 
continue, or. Paris și or. Lille, Franța 

Curs de perfecționare în domeniul selectării personalului pentru organele afacerilor interne, Bruxelles, 
Belgia 

Atelier de lucru privind procesul de aproximare (armonizare) a activității poliției locale de societatea 
civilă și planul zonal de securitate, or. Jurbise, Belgia 
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 

 

ALTE INFORMAȚII 
 
Co-autor al Legii nr. 59/2012 privind activitatea special de investigații și modificării și completării Codului de procedură penală 
(compartimentul ce ține de activitatea special de investigație) 
 
Co-autor al instrucțiunilor metodologice (modele de acte procedurale) pentru ofițerii de investigații interne și practicienii organelor de 
drept privind activitatea specială de investigație 

17-19 aprilie 2011 

 

11-16 septembrie 2011 

 

 

                        6-10 februarie 2012 

 

21 -22 aprilie 2015 

 

 

 

20-21 noiembrie 2018 

 

 

2018 

Vizită de documentare privind mecanismele, activitatea și procesul de luare a deciziilor în cadrul 
EUROPOL, or. Haga, Olanda 

Vizită de studii privind preluarea experienței României și bunelor practici în domeniul activității speciale 
de investigații, or. București, România 

Vizită de lucru privind ajustarea legislației în domeniul investigațiilor operative, interceptările 
convorbirilor telefonice în corespundere cu standardele UE, or. Paris, Franța 

Atelier de lucru internațional ,,Operațiunile și investigațiile comune de aplicare ale legii", organizat în 
cadrul proiectului TAIEX, UE. Prezentarea ,,Cadrului legal și instituțional de activitate comună de 
investigații în Republica Moldova", Tbilisi, Georgia 

Atelier de lucru privind procesul de instruire în cadrul programului Bologna în contextul negocierilor 
privind reglementarea conflictului transnistrean și măsurile de încredere între ambele maluri ale 
Nistrului (CBMs Programme, finanțat de UE și Consiliul Europei), or Roma, Italia 

Vizită de lucru guvernamentală privind soluționarea conflictelor din Georgia, Ucraina, Republica 
Moldova și modul de reglementare, or. Tblisi Georgia 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Limba rusă C1 C1 C1 C1 C1 

 diplome sau certificate  

Limba franceză B2 B2 B2 B2 B2 

 diplome  

Limba engleză A1 A1 A1 A1 A1 

 diplome certificate  

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine _ 

Competențe de comunicare Empatie, proactiv, public speaking, adaptabilitate la lucruri și idei noi, comunicare internă și externă 
eficientă 

Competențe 
organizaționale/manageriale 

Responsabilitate, abilități de conducere, adaptabilitate și flexibilitate, spirit de echipă, de mediere a 
conflictelor, gândire creativă și analitică, capacitate multitasking, managementul timpului 

Competențe dobândite la locul de 
muncă 

Spirit de negociator/mediator, capacitate de a lucra productiv sub presiune și în prezența oficialilor de 
rang înalt, o bună cunoaștere a proceselor administrative  

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea de 

probleme 

Microsoft Office (Excel, PowerPoint, 
Word) 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

