Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

LORINCZ ANCA-LELIA

Adresa

Com. Grădiştea, str. Primăriei nr.1, jud. Ilfov

Telefon

021 317 55 23 / 17133 - serviciu

Mobil:

Fax
E-mail

lelia.lorincz@gmail.com

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

Octombrie 2015 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

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Departamentul 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 la disciplina Drept procesual penal, studii de licenţă;
- prelegeri la programele de master:
- programul „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi
Cooperarea judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal
internaţional;
- programul „Managementul operaţional la frontiera externă Schengen” – disciplina
Cooperarea judiciară în materie penală;
- programul „Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei
naţionale” – disciplina Cercetarea ştiinţifică în domeniul cooperării judiciare în materie
penală;
- prelegeri la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al Afacerilor Interne –
disciplina Cooperarea judiciară în materie penală;
- seminarii;
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene master
şi doctorat);
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie
- director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe penale”, în cadrul
Departamentului de Drept Penal al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative.
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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
- coordonarea, în calitate de conducător 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
Activităţi didactice:
- prelegeri la disciplina Drept procesual penal, studii de licenţă;
- prelegeri la programele de master:
- specializarea „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi
Cooperarea judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal
internaţional;
- specializarea „Managementul operaţional la frontiera externă Schengen” – disciplina
Cooperarea judiciară în materie penală;
- specializarea „Managementul investigării fraudelor” – disciplina Metodica cercetării
criminalităţii financiar-fiscale;
- prelegeri la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al Afacerilor Interne –
disciplina Cooperarea judiciară în materie penală;
- seminarii;
- 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.

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)
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Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- prelegeri la disciplina Drept procesual penal, studii de licenţă;
- prelegeri la cursurile de master:
- specializarea „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi
Cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
- specializarea „Investigarea criminalistică a infracţiunilor” – disciplina Incidenţa
normelor procesual-penale asupra investigaţiei penale (2008-2011);
- specializarea „Managementul cooperării la frontiera Schengen” – disciplina
Cooperarea judiciară în materie penală;
- specializarea „Managementul investigării fraudelor” – disciplina Metodica cercetării
criminalităţii financiar-fiscale;
- seminarii;
- 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.

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 la disciplina Drept procesual penal, studii de licenţă;
- prelegeri la cursurile de master:
- specializarea „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi
Cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
- specializarea „Investigarea criminalistică a infracţiunilor” – disciplina Incidenţa
normelor procesual-penale asupra investigaţiei penale;
- specializarea „Managementul cooperării la frontiera Schengen” – disciplina
Cooperarea judiciară în materie penală;
- prelegeri la cursurile de pregătire universitară avansată – doctorat în domeniile:
- Drept – disciplina Drept procesual penal;
- Ordine publică şi siguranţă naţională – disciplina Particularităţi procesual-penale;
- seminarii;
- 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.

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 la disciplina Drept procesual penal, studii de licenţă;
- prelegeri la cursurile de master – specializarea „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de
drept procesual penal şi Cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
- prelegeri la cursurile de pregătire universitară avansată – doctorat în domeniile:
- Drept – disciplina Drept procesual penal;
- Ordine publică şi siguranţă naţională – disciplina Particularităţi procesual-penale;
- seminarii;
- 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.

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 la disciplina Drept procesual penal, studii de licenţă ;
- prelegeri la cursurile postuniversitare – specializarea „Ştiinţe penale” (2001-2004);
- seminarii;
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă);
- îndrumare lucrări de licenţă;
- îndrumător grupă studenţi.

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);
- seminarii;
- 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
Tel.: 021 317 55 23
Website: www.academiadepolitie.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ - Facultatea de Poliţie, Catedra de Drept penal
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Funcţia sau postul ocupat

preparator universitar

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- seminarii;
- 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;
- 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);
- 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

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
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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 ISCED 5
învăţământ / formare
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”
- brevet Semnul onorific „În serviciul Patriei” pentru ofiţeri, pentru XV ani de activitate în
M.A.I.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune

Vorbit

Abilităţi de citire

Interacţiune

Scris

Nivel european (*)

Abilităţi de ascultare

Exprimare

Franceza

B1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Engleza

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

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).
6

Aptitudini şi competenţe
organizatorice
Competenţe şi cunoştinţe
de utilizare a calculatorului
Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Anexă

- capacitatea de a coordona şi îndruma activitatea altor persoane (îndrumător lucrări de
licenţă/disertaţie, 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).
operare Word, Excel, Power Point
Categoria B, din 1995
- publicarea a peste 90 lucrări ştiinţifice: 16 cursuri universitare (individual – 10 şi în
coautorat – 6), 13 monografii şi alte cărţi (individual – 5 şi în coautorat – 8), 63 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)
Listă lucrări ştiinţifice
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ANEXĂ
CV Lorincz Anca Lelia
LISTĂ CU LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
TEZA DE DOCTORAT: „Aspecte de tehnică legislativă în materie penală”, susţinută în şedinţă publică, la
Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, la data de 09.03.2000 (cu obţinerea distincţiei cum laudae),
conducător ştiinţific prof. univ. dr. Gheorghe Nistoreanu
CĂRŢI ŞI CAPITOLE ÎN CĂRŢI:
1. Drept procesual penal (conform noului Cod de procedură penală), vol.I, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2015, ISBN 978-606-673-558-2 (autor unic);
2. Recursul în casaţie în Noul Cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ISBN 978606-673-345-8 (autor unic);
3. Management integrat şi cooperare poliţienească la frontieră, Editura Sitech, Craiova, 2013, ISBN 978-606-113095-5 (în coautorat);
4. Drept procesual penal, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, (cu modificările legislative operate prin „Mica
reformă” şi cu referiri la prevederile Noului Cod de procedură penală), Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2011, ISBN 978-973-127-609-0 (autor unic);
5. Cooperarea judiciară, schimbul de informaţii şi migraţia în context Schengen, Editura Pro Universitaria,
Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-129-810-8 (în coautorat);
6. Culegere de speţe în materie procesual-penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973127-432-4 (în coautorat);
7. Drept procesual penal, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, ISBN 978973-127-245-0 (autor unic);
8. Drept procesual penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-127-086-9 (autor unic);
9. Aspecte procesuale privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, Editura Pro Universitaria,
Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-129-273-1 (autor unic);
10. Judecata în procesul penal român, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-12-238-0 (autor
unic);
11. Cooperarea operaţională transfrontalieră şi prin sisteme informatice la frontiera Schengen, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-129-303-5 (în coautorat);
12. Drept procesual penal, Partea Specială, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007, ISBN (13) 978-973-129018-8 (autor unic);
13. Drept procesual penal, Editura OMNIA S.A.S.T., Braşov, 2007, ISBN 978-973-134-002-9 (în coautorat);
14. Drept procesual penal, Partea Generală, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006, ISBN: (10) 973-8994-551; ISBN (13) 978-973-8994-55-3 (autor unic);
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15. Teste grilă, Drept procesual penal, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006, ISBN 973-7854-28-4 (autor
unic);
16. Stop violenţei, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006, ISBN 973-7643-26-7 (în coautorat);
17. Drept procesual penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005, ISBN 973-8446-87-2 (autor unic);
18. Drept procesual penal, Partea Generală, Editura Pro Universalis, Bucureşti, 2005, ISBN 973-87165-8-6
(autor unic);
19. Instituţii de drept procesual penal – sinteze pentru licenţă, Editura Universul Ştiinţific, Bucureşti, 2005, ISBN
973-87232-5-6 (în coautorat);
20. Instituţii de drept procesual penal – sinteze pentru licenţă, Editura Universul Ştiinţific, Bucureşti, 2004, ISBN
973-8563-41-7 (în coautorat);
21. Noile modificări aduse Codului de procedură penală prin Legea nr.281/2003 şi O.U.G. nr.109/2003, Editura
All Beck, Bucureşti, 2004, ISBN 973-655-415-5 (în coautorat);
22. Drept procesual penal, Partea Specială, Tipografia V&F Printing SRL, Bucureşti, 2003, ISBN 973-0-03034-0
(autor unic);
23. Drept procesual penal, Partea Generală, Editura Militară, Bucureşti, 2002, ISBN 973-32-0617-2 (autor unic);
24. Drept procesual penal, Editura Pro Transilvania, Bucureşti, 2001, ISBN 973-8149-28-2 (în coautorat);
25. Aspecte de tehnică legislativă în materie penală, Editura Militară, Bucureşti, 2001, ISBN 973-32-0603-4
(autor unic)
26. Drept procesual penal, Editura Augusta, Timişoara, 1999, ISBN 973-9353-63-0 (în coautorat);
27. Drept procesual penal, Editura Europa-Nova, Bucureşti, 1996 (în coautorat);
28. Drept procesual penal, Partea specială, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1995, ISBN 973-96679-3-7 (în
coautorat);
29. Drept procesual penal, Partea generală, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1994, ISBN 973-96679-1-0 (în
coautorat)
LUCRĂRI INDEXATE ISI/BDI:
1. Câteva consideraţii privind reglementarea urmăririi penale în noul Cod de procedură penală, în Pro Patria
Lex nr.1(26)/2015, revistă indexată în PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX COPERNICUS, ISSN 15843556 (autor unic);
2. Asigurarea unei practici judiciare unitare prin dispoziţiile actualului Cod de procedură penală (Ensuring a
uniform judicial practice by the provisions of the current criminal procedure code), în revista Journal of Law
and Administrative Sciences, Special Issue 2015, revistă indexată în SSRN şi Hein Online, ISSN 2392-8298,
ISSN-L 2392-8298 (autor unic);
3. Procedura specială privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice (Special procedure regarding
the criminal liability of a juridical person), în revista Perspectives of Business Law Journal, volume 3, Issue 1,
2014, revistă indexată în Hein Online şi Pro Quest, ISSN 2286-0649, ISSN-L 2286-0649, (autor unic);
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4. Transferarea persoanelor condamnate – modificări legislative operate prin Legea nr.300/2013, în Pro Patria
Lex nr.1(24)/2014, revistă indexată în PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX COPERNICUS, ISSN 15843556 (autor unic);
5. Punerea în executare a pedepsei amenzii, potrivit prevederilor Noului Cod de procedură penală, în Acta
Universitatis George Bacovia Juridica nr.5/2014 (vol.3 Issue 1/2014), revistă indexată în SCIPIO, CEEOL,
Pro Quest, EBSCO, ISSN 2285-0171 (în coautorat);
6. Accelerarea procedurilor în materie penală pentru combaterea fenomenului infracţional în condiţiile actualei
crize economice, în volumul Conferinţei Internaţionale Regionale a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal
„Criminal repression in the context of the economic crisis and the maximization of crime at european and
global

level”,

Bucureşti,

9-10

mai

2013,

(indexare

ISI

http://www.medimond.com/proceedings/moreinfo/20130509_index.pdf), Medimond, Monduzzi Editore –
International Proceedings Division, Bologna, ISBN 978-88-7587-675-3 (autor unic);
7. Principii fundamentale ale procesului penal reglementate în Noul Cod de procedură penală (Legea
nr.135/2010), în Pro Patria Lex nr.2(23)/2013, revistă indexată în PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX
COPERNICUS, ISSN 1584-3556 (autor unic);
8. Strămutarea cauzelor penale, din perspectiva recentelor modificări legislative operate în materie, în Pro
Patria Lex nr.1(22)/2013, revistă indexată în PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX COPERNICUS, ISSN
1584-3556 (autor unic);
9. Sesizarea organelor de urmărire penală prin plângere prealabilă. Aspecte din practica judiciară, în Revista
de Drept Penal nr.1/2013 (revistă indexată în EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223- 0790 (în coautorat);
10. Căile extraordinare de atac în materie penală din perspectiva recentelor modificări legislative în domeniu, în
Revista de Investigare a Criminalităţii nr.2/2012, Editura Universul Juridic, revistă indexată în EBSCO, ISSN
1844-7945 (autor unic);
11. Ştiinţa şi tehnica în viaţa juridică. Implicaţii canonice ale procesului de elaborare a dreptului (Science and
technique in the juridical field: canonical implications of the process of writing law), în Revista European
Journal of Science and Theology (EJST) nr.4 (vol.8)/2012, număr indexat în Arts and Humanities Citation
Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson
Reuters (Impact factor = 0.6), Scopus by Elsevier Bibliographic Databases, ISSN 1841 – 0464 (autor unic);
12. Căile de atac ordinare în materie penală, din perspectiva prevederilor Legii nr.202/2010 („mica reformă”) şi
ale noului Cod de procedură penală (The ordinary means of appeal in criminal law, from the perspective of
the provisions of Law no.202/2010 (“the small reform”) and of the new Code of Criminal Procedure), în
Tribuna Juridică nr.1 (vol.2)/2012, Editura ASE Bucureşti (revistă indexată în HEIN ON LINE, EBSCO,
Ulrischweb, vLex, Juridica.lv, SCIPIO, IndexCopernicus etc.) ISSN 2247-7195 ISSN-L 2247-7195 (autor
unic);
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13. Faptele considerate abateri judiciare, potrivit Noului Cod de procedură penală (Legea nr.135/2010), în Pro
Patria Lex nr.2 (21)/2012, revistă indexată în PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX COPERNICUS, ISSN
1584-3556 (autor unic);
14. Evoluţia modificărilor legislative în materie procesual-penală privind organizarea judiciară în România (The
evolution of criminal procedural legislative changes related to the judicial framework in Romania), în Revista
de Investigare a Criminalităţii nr.1/2012 (ediţie specială), Editura Universul Juridic, revistă indexată în
EBSCO, ISSN 1844-7945 (autor unic);
15. Modificări aduse prin Noul Cod de procedură penală în privinţa competenţei, în Revista de Investigare a
Criminalităţii nr.1/2012, Editura Universul Juridic, revistă indexată în EBSCO, ISSN 1844-7945 (autor unic);
16. Extinderea cercetării penale şi extinderea procesului penal din perspectiva modificărilor legislative aduse
Codului de procedură penală, în Revista de Investigare a Criminalităţii nr.2/2011, Editura Universul Juridic,
revistă indexată în EBSCO, ISSN 1844-7945 (autor unic);
17. Încetarea de drept a măsurilor preventive în cazul soluţiilor de netrimitere în judecată. Necesitatea corelării
dispoziţiilor în materie, în urma modificărilor operate prin Legea nr.202/2010 (Automatic termination of
preventive measures in the case of decisions for the non-initiation of court proceedings and the need to
establish a correlation between the provisions in the field, further to the amendments made by Law
no.202/2010), în Dreptul nr.9/2011 (revistă indexată în SSRN, EBSCO-Host şi Pro Quest; alte indexări
internaţionale: Copernicus, Suweco, Izum, Foreign legal periodicals, MIAR, CATALOGUE SUDOC,
DISPATCH, Stanford University, Yale University, University of Iowa, Harvard University, Oxford library), ISSN
1018-0435 (autor unic);
18. Reducerea numărului gradelor de jurisdicţie prin „mica reformă” (Reduction of number of degrees of
jurisdiction through the „small reform”), în Acta Universitatis Danubius Juridica nr.2/2011, (revistă indexată în:
Central and Eastern European Online Library, EBSCO Publishing, v/lex, DOAJ (Directory of Open Access
Journals), Intute, INDEX COPERNICUS (JOURNALS MASTER LIST), Pro Quest, Magistri et Scholares,
GENAMICS, Scirus, HEIN ON LINE), ISSN 1844-8062 (autor unic);
19. Unele aspecte privind plângerea prealabilă, în Revista de Drept Penal nr.2/2011 (revistă indexată în EBSCO,
PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (în coautorat);
20. Incidenţa prevederilor Legii nr.202/2010 („Mica reformă”) şi ale Noului Cod de procedură penală (Legea
nr.135/2010) asupra gradelor de jurisdicţie în materie penală, în Pro Patria Lex nr.2 (17)/2010 (revistă
indexată în PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX COPERNICUS) ISSN 1584-3556 (autor unic);
21. Măsurile preventive referitoare la obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara. Aspecte din practica judiciară,
în Revista de Drept Penal nr.2/2009 (revistă indexată în EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (în
coautorat);
22. O nouă măsură de siguranţă, în Revista de Drept Penal nr.2/2008 (revistă indexată în EBSCO, PROQUEST,
SSRN) ISSN 1223-0790 (în coautorat);

11

23. Unele consideraţii privind modificările propuse prin proiectul noului Cod de procedură penală, în Pro Patria
Lex nr.13/2008 (revistă indexată în PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX COPERNICUS) ISSN 1584-3556
(în coautorat);
24. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, în Pro Patria Lex nr.12/2008 (revistă indexată în
PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX COPERNICUS) ISSN 1584-3556 (autor unic);
25. Asistenţa judiciară internaţională în materie penală, în Revista de Drept Penal nr.4/2007 (revistă indexată în
EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
26. Predarea în baza unui mandat european de arestare – formă de cooperare judiciară internaţională în materie
penală, în Pro Patria Lex nr.10/2007 (revistă indexată în PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX
COPERNICUS) ISSN 1584-3556 (în coautorat);
27. Participarea procurorului la şedinţele de judecată ale instanţelor penale, în Revista de Drept Penal nr.3/2007
(revistă indexată în EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
28. Restrângerea imunităţii de urmărire penală, în Pro Patria Lex nr.9/2006 (revistă indexată în PROQUEST,
SSRN, EBSCO şi INDEX COPERNICUS) ISSN 1584-3556 (autor unic);
29. Procedura plângerii prealabile în cazul infracţiunilor flagrante, în Revista de Drept Penal nr.4/2006 (revistă
indexată în EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
30. Calitatea de poliţist şi competenţa personală, în Revista de Drept Penal nr.2/2006 (revistă indexată în
EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
31. Reglementarea asistenţei judiciare internaţionale în materie penală, în Revista de Drept Penal nr.1/2005
(revistă indexată în EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
32. Unele consideraţii privind percheziţia, potrivit ultimelor modificări legislative în materie, în Pro Patria Lex
nr.5/2004 (revistă indexată în PROQUEST, SSRN, EBSCO şi INDEX COPERNICUS) ISSN 1584-3556 (autor
unic);
33. Activitatea procurorului. Modificări legislative recente, în Revista de Drept Penal nr.2/2004 (revistă indexată
în EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
34. Organele de urmărire penală şi organele cu atribuţii de constatare, din perspectiva modificărilor legislative
intervenite prin Legea nr.281/2003, în Dreptul nr.2/2004 (revistă indexată în SSRN, EBSCO-Host, Pro Quest
etc.) ISSN 1018-0435 (autor unic);
35. Despre posibilitatea instanţei de a dispune începerea urmăririi penale, în Revista de Drept Penal nr.3/2003
(revistă indexată în EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
36. Liberarea provizorie, în Revista de Drept Penal nr.2/2003 (revistă indexată în EBSCO, PROQUEST, SSRN)
ISSN 1223-0790 (autor unic);
37. Corelarea dispoziţiilor privind extrădarea cu cerinţele de tehnică legislativă, în Revista de Drept Penal
nr.4/2002 (revistă indexată în EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
38. Procedee de tehnică legislativă în materie penală, în Revista de Drept Penal nr.4/2000 (revistă indexată în
EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
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39. Corelarea reglementărilor noi cu cele anterioare. Modalităţi, în Revista de Drept Penal nr.2/2000 (revistă
indexată în EBSCO, PROQUEST, SSRN) ISSN 1223-0790 (autor unic);
LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE ŞI VOLUME DE CONFERINŢE CU REFERENŢI (NEINDEXATE):
- Reviste:
1. Audierea martorilor potrivit Noului Cod de procedură penală, în Pentru Patrie septembrie 2014, ISSN 12206792 (autor unic);
2. Câteva consideraţii privind modificările aduse în ceea ce priveşte reglementarea acţiunii penale, potrivit
Noului Cod de procedură penală, în Pentru Patrie februarie 2014, ISSN 1220-6792 (autor unic);
3. Mandatul european de arestare, ca formă de cooperare judiciară internaţională în materie penală, din
perspectiva modificărilor operate în legislaţia română, în European Police Science and Research Bulletin,
Issue 8 – summer 2013, ISSN 1831-1857 (autor unic);
4. Cadrul legal al cooperării judiciare în materie penală – evoluţia reglementărilor în legislaţia română, în Studii
şi Cercetări privind Afaceri Interne nr.2/2010, ISSN 2069-2285 (autor unic);
5. Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române – ca organe de constatare care întocmesc acte ce pot fi
folosite în procesul penal (I), în Revista Jandarmeriei nr.19-20/2003 (în coautorat);
6. Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române – ca organe de constatare care întocmesc acte ce pot fi
folosite în procesul penal (II), în Revista Jandarmeriei nr.21/2003 (în coautorat);
7. Procedura extrădării, în Analele Academiei de Poliţie, anul VII/2001, partea a II-a (autor unic);
8. Unele procedee de tehnică legislativă în materie penală, în Analele Academiei de Poliţie, anul VII/2001,
partea I (autor unic);
- Volume de conferinţe:
1. Principiul asigurării caracterului echitabil şi termenului rezonabil al procesului penal (The principle of ensuring
the fairness of criminal proceedings and the reasonable time), în „Discourse as a Form of Multiculturalism in
Literature and Communication”, volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Literature, Discourse and
Multicultural Dialogue” ed. a III-a, organizată de Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 3-4 decembrie
2015, Editura Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-8624-21-1 (autor unic);
2. Suspendarea procesului penal în reglementarea actualului Cod de procedură penală (The suspension of the
penal process in the present penal procedure Code), în „Debates on Globalization. Approaching National
Identity trough Intercultural Dialogue”, volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Globalization, Intercultural
Dialogue and National Identity – GIDNI” 2, organizată de Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 28 mai
2015, Editura Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş, ISBN 987-606-93692-5-8 (autor unic);
3. Instituţia strămutării în materie penală – ca „derogare de la competenţa teritorială a instanţelor”, în volumul
conferinţei ştiinţifice internaţionale „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică – ed. a II-a” organizată
de Academia de Poliţie, Bucureşti, 28- 29 mai 2015, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 978-606-28-02995 (autor unic);
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4. Economia de mijloace de exprimare şi accesibilitatea – ca principii de tehnică legislativă în materie penală, în
volumul sesiunii ştiinţifice „Simplificarea – imperativ al modernizării şi ameliorării calităţii dreptului” organizată
de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Bucureşti, 17 aprilie
2015, ISBN CD: 978-606-673-605-3 (autor unic);
5. Câteva consideraţii privind aplicabilitatea unor dispoziţii ale actualului Cod de procedură penală în activitatea
Jandarmeriei Române, în volumul simpozionului ştiinţific „Jandarmeria Română – tradiţii şi perspective”
organizat de Academia de Poliţie, Bucureşti, 1 aprilie 2015, Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-4606-2
(autor unic);
6. Procedura specială privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, în volumul Conferinţei
internaţionale „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”, ediţia a IV-a, organizată de Academia
de Studii Economice Bucureşti, 28-29 noiembrie 2014, Editura ASE Bucureşti, ISSN 2247-6334 ISSN-L
2247-6334 (autor unic);
7. Dreptul la libertate şi siguranţă şi dreptul la apărare în reglementarea actualului Cod de procedură penală, în
volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Communication, Context, Interdisciplinarity”, ediţia a III-a,
organizată de Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 23-24 octombrie 2014, (în curs de indexare ISI)
„Petru Maior” University Press, Târgu-Mureş, ISSN 2069-3389 (autor unic);
8. Aspecte procesuale privind extrădarea, ca formă de cooperare judiciară internaţională în materie penală, în
volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity –
Section Law”, organizată de Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 29-30 mai 2014 (în curs de indexare
ISI) Editura Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-93691-3-5 (autor unic);
9. De la „recurs” la „recurs în casaţie” în reglementarea Noului Cod de procedură penală, în volumul Conferinţei
ştiinţifice internaţionale „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică”, organizată de Academia de
Poliţie, Bucureşti, 15-16 mai 2014, Editura Universitară, ISBN 978-606-591-972-3 (autor unic);
10. Extinderea obiectului judecăţii din perspectiva modificărilor legislative aduse Codului de procedură penală
român, în volumul Sesiunii ştiinţifice internaţionale „Uniunea Europeană – spaţiu de libertate, securitate şi
justiţie”, ed. a II-a, organizată de Academia de Poliţie, Bucureşti, 23 mai 2013, Editura Universitară, Bucureşti,
ISBN 978-606-591-723-1 (autor unic);
11. Consideraţii privind codificarea în materie procesual-penală din perspectiva cerinţelor de tehnică legislativă,
în volumul Sesiunii ştiinţifice „Ştiinţă şi codificare în România”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Bucureşti, 30 martie 2012, Editura Universul Juridic, ISBN
978-606-673-078-5 (autor unic);
12. Aspecte procedurale privind infracţiunile de corupţie prevăzute în Codul penal şi în Legea nr.78/2000, în
volumul Conferinţei internaţionale „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”, organizată de
Academia de Studii Economice Bucureşti, 2 noiembrie 2012, Editura ASE Bucureşti, ISSN 2247-6334 ISSN-L
2247-6334 (în coautorat);
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13. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor procurorului, în volumul sesiunii ştiinţifice cu participare
internaţională „Uniunea Europeană – spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, organizată de Academia de
Poliţie Bucureşti, 24 noiembrie 2011, Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-2011-6 (autor unic);
14. Reglementarea cazurilor de casare în procesul penal român. Consacrarea, în proiectul noului Cod de
procedură penală, a principiului dublului grad de jurisdicţie, în volumul sesiunii ştiinţifice internaţionale
„Afacerile interne şi justiţia în procesul integrării europene şi globalizării”, organizată de Academia de Poliţie
Bucureşti, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, ISSN 2066-995X (autor unic);
15. Incidenţa celor mai recente modificări legislative (Legea nr.224/2006 şi Legea nr.222/2008) privind
cooperarea judiciară în materie penală, în volumul sesiunii ştiinţifice internaţionale „Afacerile interne şi justiţia
în procesul integrării europene şi globalizării”, organizată de Academia de Poliţie Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2009, ISSN 2066-995X (în coautorat);
16. Calitatea procesuală de persoană vătămată, în concepţia proiectului noului Cod de procedură penală, în
volumul Conferinţei internaţionale „Integrarea Europeană – Realităţi şi Perspective” Galaţi, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-30-2409-5 (în coautorat);
COMUNICĂRI, ALTE LUCRĂRI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ:
1. Asigurarea unei practici judiciare unitare prin dispoziţiile actualului Cod de procedură penală, în cadrul
conferinţei internaţionale „Probleme actuale din administraţie şi justiţie”, organizată de Centrul de Studii şi
Cercetări Juridice al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene,
Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Ploieşti, 12 iunie 2015;
2. Acţiunile în procesul penal. Evoluţie, în cadrul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice cu participare
internaţională „Doctrina juridică românească: între tradiţie şi reformă”, organizată de Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Bucureşti, 7 martie 2014;
3. Separarea funcţiilor judiciare – un nou principiu fundamental al procesului penal, consacrat prin Legea
nr.135/2010, în cadrul Conferinţei cu participare internaţională a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a
Universităţii Ecologice Bucureşti, 26 noiembrie 2013;
4. Capacitatea de a fi martor, potrivit Noului Cod de procedură penală, în cadrul Conferinţei cu participare
internaţională „Noua legislaţie penală, un pas important în dezvoltarea dreptului penal român”, organizată de
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Bucureşti, 26
octombrie 2012;
5. Câteva consideraţii referitoare la modificările propuse prin proiectul Legii pentru punerea în aplicare a Noului
Cod de procedură penală în privinţa declaraţiilor martorilor şi alte propuneri de modificare a Noului Cod de
procedură penală în această materie, în cadrul sesiunii ştiinţifice cu participare internaţională cu tema „Noua
legislaţie penală, o nouă etapă în consolidarea statului de drept român”, organizată de Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Asociaţia Internaţională de Drept Penal şi Asociaţia Română de Ştiinţe Penale,
Iaşi, 28-29 octombrie 2011;
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6. Plângerea, în faţa judecătorului, împotriva unui act de netrimitere în judecată, în cadrul sesiunii internaţionale
de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Academia de Poliţie, Bucureşti, 2008;
7. Predarea în baza unui mandat european de arestare – formă de cooperare judiciară internaţională în materie
penală, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Academia de Poliţie, Bucureşti,
2007;
8. Reglementarea asistenţei judiciare internaţionale în materie penală, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice
a cadrelor didactice din Academia de Poliţie, Bucureşti, 2006;
9. Aspecte procesual-penale ale fenomenului delincvenţei juvenile, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a
cadrelor didactice din Academia de Poliţie, Bucureşti, 2005;
10. Percheziţia, potrivit ultimelor modificări legislative în materie, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a
cadrelor didactice din Academia de Poliţie, Bucureşti, 2004;
11. Competenţa efectuării urmăririi penale faţă de poliţişti, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor
didactice din Academia de Poliţie, Bucureşti, 2003;
12. Organizarea şi competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a
cadrelor didactice din Academia de Poliţie, Bucureşti, 2002;
13. Unele consideraţii privind competenţa tribunalului în materie penală, potrivit legislaţiei în vigoare, în cadrul
sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Academia de Poliţie, Bucureşti, 2001;
14. Procedee de tehnică legislativă în materie penală, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor
didactice din Academia de Poliţie, Bucureşti, 2000;
15. Aspecte procesual-penale ale fenomenului delincvenţei juvenile, Bucureşti, 2004, (broşură distribuită în
cadrul proiectului de cercetare social-educaţional Prevenirea stărilor conflictuale susceptibile de a conduce la
violenţă intrafamilială, iulie – decembrie 2004)
PROIECTE DE CERCETARE SOCIAL-EDUCAŢIONALE ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ:
1. Explicaţii preliminare ale noului Cod de procedură penală – contract nr.534/08.02.2010 încheiat cu Editura
Universul Juridic (membru în colectivul de elaborare a lucrării)
2. „Educaţie juridică de calitate – o şansă mai mare de integrare socio-profesională” – contract POSDRU 20072013 nr.18/1.2./G/30225, parteneriat: Universitatea „Româno-Americană” Bucureşti, Universitatea
„Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (expert)
3. Marea Logofeţie a dreptăţii – începuturile justiţiei moderne în România – contract nr.14/20.01.2010 încheiat
cu Editura Pro Universitaria, S.C. Pro Universalis (membru echipă)
4. Optimizarea pregătirii psiho-fizice a luptătorilor/luptătoarelor în vederea obţinerii unei medalii la Jocurile
Olimpice ediţia 2012 – contract nr.569/09.07.2010 între Academia de Poliţie şi Federaţia Română de Lupte
(membru echipă)
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5. „Stop violenţei” – proiect de prevenire a violenţei în mediul preuniversitar din unităţi de învăţământ ale
municipiului Bucureşti, contract nr.14021/17.01.2007, colaborare între Academia de Poliţie şi Serviciul de
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (membru echipă
coordonatori)
6. Prevenirea stărilor conflictuale susceptibile de a conduce la violenţă intrafamilială, iulie – decembrie 2004,
contract nr.4600/30.11.2004, colaborare între Academia de Poliţie şi Primăria com. Grădiştea, jud. Ilfov
(membru echipă coordonatori)
7. Controlul şi prevenirea delincvenţei juvenile, ianuarie – iulie 2004, contract nr.4599/30.11.2004, colaborare
între Academia de Poliţie şi Primăria com. Grădiştea, jud. Ilfov (membru echipă).
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