
   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMATII PERSONALE 
 

Nume  Streteanu Florin 

Adresa  400457 Cluj-Napoca 

E-mail  sflorin@law.ubbcluj.ro 

 

Nationalitate  Român 
 

Data nasterii  05.10.1972 
 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA 
  

• Perioada   2013 – prezent 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA, FACULTATEA DE DREPT, STR. AVRAM IANCU 

NR.11 

• Tipul activitatii sau Sector de 

activitate 
 Învăţământ superior 

• Functia sau postul ocupat  Profesor universitar abilitat 

Decan (din 2012) 

• Principalele activitati si 

responsabilitati 

 

 Prodecan, Facultatea de Drept (2008-2012) 

Şeful Catedrei de Ştiinţe penale (2006-2008) 

Cancelar general al Universității 2004-2006 

Cancelar al Facultății de Drept (2000-2004) 

Director al Masteratului Ştiinţe penale şi Criminalistică (2003-prezent) 
 
 

• Perioada 

       •  Numele și adresa angajatorului 

       • Tipul activității sau Sector de 

activitate 

               •  Funcția sau postul ocupat 

• Principalele activități și 

responsabilități 

 

 

 

 

• Perioada 

 2009 – 2018 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI, STRASBOURG 

Jurisdicție internațională 

 

Judecător ad hoc 

Soluționarea cauzei ”Asociația 21 decembrie s.a. c. României”  

Soluționarea cauzei ”Anca Mocanu s.a. c. României” (camera si Marea Camera)  

Soluționarea cauzei Al Nashiri c. României 

 

 

2007 – prezent 

        • Numele si adresa angajatorului  INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII, BUCUREŞTI 

• Tipul activitatii sau Sector de 

activitate 

 Formarea iniţială a viitorilor magistraţi 

• Functia sau postul ocupat  Formator 

• Principalele activitati si 

responsabilitati 

 

 Şeful Catedrei de Drept Penal (2007-2012) 

Titular de curs la disciplina Drept penal 2007-2013) 
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Perioada  2003 – 2013 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA DIN LIMOGES, FRANŢA 

• Tipul activitatii sau Sector de 

activitate 

 Învăţământ superior 

• Functia sau postul ocupat  Profesor invitat 

• Principalele activitati si 

responsabilitati 

 

 Titular de curs la disciplina Drept penal comparat, în cadrul masteratului “Drept penal 

european şi internaţional” 

 

• Perioada   2002 – 2016 

• Numele si adresa angajatorului  FACULTATEA INTERNATIONALA DE DREPT COMPARAT, STRASBOURG 

• Tipul activitatii sau Sector de 

activitate 

 Învăţământ superior 

• Functia sau postul ocupat  Profesor asociat 

• Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Titular de curs la disciplina “Răspunderea penală a persoanelor juridice în Dreptul 

Comparat” (ciclul II) 

   

   

EDUCATIE SI FORMARE 
 

• Perioada     1995-1998 

• Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

 Studii doctorale în specializarea Drept penal 

• Tipul calificarii/Diploma obtinuta  Doctor în drept 

   
 

• Perioada    1995-1999 

• Numele si tipul institutiei de 

invatamant  

 Facultatea Internaţională de Drept Comparat, Strasbourg 

• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

 Drept comparat, ciclul I – III 

• Tipul calificarii/Diploma obtinuta  Diplomă Superioară în Drept Comparat 

• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invatamant 

 Studii postuniversitare 

 

• Perioada    1991-1995 

• Numele si tipul institutiei de 

invatamant  

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

 Studii nivel licenţă în drept 

• Tipul calificarii/Diploma obtinuta  Licenţiat în drept 
 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

PROFESIONALE 
 

 

LIMBA MATERNA  Română 

 

 

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 
 

 



   

  Franceză 

• abilitatea de a citi   Foarte bine 

• abilitatea de a scrie   Foarte bine 

• abilitatea de a vorbi   FOARTE BINE 
 

 

  Spaniolă 

• abilitatea de a citi  Foarte bine 

• abilitatea de a scrie  Mediu 

• abilitatea de a vorbi  Bine 
 

  Engleză 

• abilitatea de a citi  Bine 

• abilitatea de a scrie  Mediu 

• abilitatea de a vorbi  Mediu 
 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE  

 - spirit de echipă 

- Experienţă de muncă în universităţi europene, fiind profesor invitat în mai 

multe universităţi (Reims, Strasbourg III, Zaragoza, Limoges, Nantes etc.) şi 

cercetător asociat în cadrul CREOP Limoges 

- Experienţă de lucru în reţele profesionale europene - Persoană de contact 

pentru România a European Criminal Law Academic Network –ECLAN-  

(Bruxelles) 

- Participare ca expert pe termen scurt în programe europene. Ex. 

Continuing the technical assistance to strength the National Court Clerk School's 

network of trainers and to improve their teaching skills as regards Civil and 

Criminal Code provisions, FT 2007/19343.07.01.02.14 

 

“Continuarea dezvoltarii sistemului de probatiune din Romania" Phare 

RO/2006/018-147.01.04.05.01 

 

Assistance to the High Court of Cassation and Justice, Contract Nr:

 PHARE 2005/017-553.01.04.01 Europe Aid/123958/D/SER/RO 

 

Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European 

Union,ECLAN, Bruxelles, 2008-2009 

 

Study on the liability of legal persons for offences in the European Union, Institute 

for International Research on Criminal Policy (IRCP), Gent, 2010-2011. 
 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 

 

 - Aptitudini de conducere a unui colectiv (Directorul Departamentului de Drept 

public, Director al revistei Caiete de Drept penal) 

- Experienţă în managementul de proiect (Coordonator al lucrărilor pe partea 

generală, în cadrul Comisiei Ministerului Justiţiei pentru elaborarea noului Cod 

penal) 2006-2009 

- Coordonatorul echipei de experţi a Ministerului Justiţiei pentru elaborarea 

proiectului legii de punere în aplicare a Noului Cod penal (2010) 
 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 

 

 - COMPETENŢE DE EVALUARE A PROIECTELOR DE CERCETARE (MEMBRU AL COMISIEI 

DE SPECIALITATE NR.3 A CNCSIS,  2006-2011) 

- EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI DE CERCETARE ( MEMBRU CNATDCU, 

COMISIA ȘTIINȚE JURIDICE, DIN 2011-2012) 

- COMPETENŢE ÎN MATERIA ASIGURĂRII CALITĂŢII (MEMBRU AL COMISIEI DE 

ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI) 



   

 

PREMII ȘI DISTINCȚII  - Premiul Andrei Rădulescu al Academiei Române pe anul 2008 

- Premiul Vintilă Dongoroz al Uniunii Juriștilor din România pe anul 2008 

- Membru titular al Academiei de Stiințe Juridice din România 
 

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B, din 2000 
 

 

 

Publicaţii 
 
VOLUME: 

 Concursul de infracţiuni, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999 (385 p.) 

 Răspunderea penală a persoanei juridice Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002 (250 p.) 
(în colaborare cu R. Chiriţă) 

 Drept penal. Partea generală 1, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003 (490 p.) 

 Drept penal. Partea generală, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005 (287 p.) (în 
colaborare cu D. Niţu) 

 Răspunderea penală a persoanei juridice (ediţia a II-a)Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 
2007 (478 p.) (în colaborare cu R. Chiriţă) 

 Noul Cod penal. Comentariu pe articole, vol.II, Ed. C.H.Beck, 2008 (585 p.) (în 
colaborare cu G. Antoniu ş. a.) 

 Tratat de drept penal, vol.I, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2008 (700 p.) 

 Instituții și infracțiuni în Noul Cod penal, București, 2010, (în colaborare cu 
R.Moroșanu), (359 p.) 

 Drept penal. Partea generală, vol.I, Ed. Universul Juridic, București, 2014 (în 
colaborare cu D. Nițu) 

 Drept penal. Partea generală, vol.II, Ed. Universul Juridic, București, 2018 (în 
colaborare cu D. Nițu) 
 

 
ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI VOLUME COLECTIVE: 

 “Retroactivitatea legii penale în condiţiile art.15 alin.2 din Constituţie” în “Studia  
Universitatis Babeş-Bolyai” nr. 2/1992 

 “Arestarea inculpatului în urma revocării liberării provizorii” în “Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai” nr. 1/1993 

 “Infracţiunea de omor în structura concursului caracterizat” în “Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai” nr. 1/1994 

 “Pluralitate de subiecţi pasivi. Unitate sau pluralitate de infracţiuni” în “Revista 
de drept penal” nr.2/1996 

 “Delimitarea concursului real simplu omogen faţă de infracţiunea continuată şi 
de unitatea naturală de infracţiune” în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai” nr. 1-
2/1996 

 “Consideraţii privind admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale în materia delictelor 
de presă” în “Dreptul” nr.2/1997 

 “Răspunderea penală a persoanelor juridice în legislaţie şi doctrină. Examen de 
drept comparat” în “Revista de drept comercial” nr.3/1997 

 “Modificări ale tratamentului sancţionator al minorilor prin legea nr.140/1996” în 
“Revista de drept penal” nr.2/1997 

 Întreruperea rezoluţiei infracţionale. Criterii de determinare în “Revista de drept 
penal” nr.4/1998 

 Liberare provizorie. Obligaţia ascultării inculpatului în “Dreptul” nr.1/1999 (în 
colaborare cu Gh.Mateuţ) 

 “Munca de interes general în dreptul comparat” – în “Dreptul” nr.2/1999 



   

 Aplicarea în spaţiu şi timp a legii penale române în cazul concursului de 
infracţiuni  “Dreptul” nr.2/2000  

 Deţinerea şi folosirea de către autorităţi a unor date cu caracter personal în 
raport cu dispoziţiile art.8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în 
“Studia Universitatis Babeş-Bolyai” nr.2/2000  

 Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul belgian în “Revista de 
Drept penal” nr.1/2000 (în colaborare cu R. Chiriţă) 

 La nueva ley sobre la corrupción în „Noticias Jurídicas Europa”, nr.1/2000 

 Modificări recente ale legii penale. Reflecţii în “Revista de Drept penal” 
nr.2/2001 

 Cadrul legal al activităţii serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi 
supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate în S. Poledna 
(coord.) Probaţiunea în România, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2001  

 Consideraţii privind extrădarea, în lumina legii 296/2001 în “Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai” nr.2-3/2002 

 Consideraţii privind infracţiunile prevăzute de legea nr.196/2003 privind 
prevenirea şi combaterea pornografiei în „Pandectele Române” nr.6/2003. 

 The Romanian Legal Education – The Present and Future Perspectives în 
„European Journal of Legal Education” nr.2/2004 

 Noul Cod penal. Observaţii critice în „Revista de Drept penal” nr.1/2005 

 Consideraţii privind răspunderea penală a persoanei juridice în proiectul legii de 
modificare a Codului penal în „Caiete de Drept penal” nr.1/2005 

 Viol. Perversiuni sexuale. Inţelesul expresiei „act sexual de orice natură”, Caiete 
de Drept Penal, nr.1/2005 (în colaborare cu D. Niţu) 

 Câteva aspecte controversate privind concursul ideal de infracţiuni, Revista de 
Drept Penal, Chisinau, 2006 

 Legea privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical. 
Dezincriminarea unor fapte. Neconstituţionalitate, Caiete de Drept Penal, 
nr.1/2006 

 Răspunderea penală a persoanei juridice potrivit Legii nr.278/2006, Caiete de 
Drept Penal, n.3/2006  

 Consideraciones acerca del tratamiento jurídico de la violencia doméstica en 
Europa del  Este. Reflexiones sobre el derecho rumano, en M.A. Boldova 
Pasamar, M.A. Rueda Martin, La reforma penal en torno a la violencia 
doméstica y de género, Ed. Atelier, Barcelona, 2006. 

 Dezincriminarea infracţiunilor de insultă şi calomnie. Neconstituţionalitate, 
Caiete de Drept Penal, nr.1/2007 

 La responsabilité pénale des personnes morales en droit roumain, Revue de 
droit pénal et de science pénitentiaire, n.2/2007. 

 Câteva consideraţii privind mandatul european de arestare, Caiete de Drept 
penal, nr.1/2008. 

 La responsabilité pénale des personnes morales en droit roumain. Une reforme 
attendue, în S. Adam, N. Colette-Basecqz (coord.), La responsabilité pénale 
des personnes morales en Europe, Ed. La Charte, Namur, 2008 

 Considerații privind incidența normelor dreptului comunitar asupra dreptului 
penal român, Revista de Științe penale (Chișinău), 2008-2009 

 Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l’Union 
Européenne devant les juridictions roumaines, în G. Vernimmen, L. Surano 
(coord.), The future of mutual recognition in criminal matters  in he European 
Union, Ed. ULB, Bruxelles, 2009 

 Proiectul noului Cod penal şi reconfigurarea teoriei infracţiunii în dreptul român, 
Caiete de Drept penal, nr.2/2009 

 Succinte considerații privind efectele deciziilor Curții Constituționale, cu referire 



   

la infracțiunile de insultă și calomnie, Caiete de Drept penal, nr.3/2010 

 Considerații privind legea nr.27/2012, Caiete de Drept penal, nr.1/2012 

 Considerații privind confiscarea extinsă, Caiete de Drept penal, nr.2/2012 

 Considerații privind răspunderea penală a persoanei juridice în lumina Noului 
Cod penal, în Colectiv, Noua legislație penală: tradiție, recodificare, reformă, 
progres juridic, vol.I, Ed. Universul Juridic, București, 2012 

 Considerații privind consimțământul persoanei vătămate în lumina Noului Cod 
penal, în Colectiv, In honorem Radu I. Motica, Ed. Universul Juridic, București, 
2012 

 Aspecte privind aplicarea in timp a legii penale in conditiile intrarii in vigoare a 
Noului Cod penal, Caiete de Drept penal, nr.3/2013 

 Vers un modèle européen de responsabilité pénale des personnes morales, în 
Colectif, Europe(s), Droit(s) européen(s) – Une passion d'universitaire. Liber 
Amicorum en l'honneur du professeur Vlad Constantinesco, Ed. Bruylant, 
Bruxelles, 2015 

 
 


