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CURRICULUM VITAE  

 

INFORMATII PERSONALE 
 

Nume  PAVEL ABRAHAM 

Adresa  Str. Bd. Regina Maria nr. 35, 040122, Bucuresti 

Telefon  Tel: +4 0740 167 499 
 

 

Fax  Fax: +4.021.335.17.87  

E-mail  pavel.abraham@sas.unibuc.ro, pavelabraham@yahoo.com 

 

Nationalitate  Română 

 

Data nasterii  21 octombrie 1948 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA 
 

 

 

Perioada  

Numele si adresa angajatorului:                       

Tipul activitatii sau sectorul de  

activitate  

Functia sau postul ocupat:      

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

 

Perioada 

  
2013-Prezent 
 

SCA ,,Abraham & Asociatii’’ 
 
juridic  
avocat coordonator 
 
 Consultanta juridica; 
 Asistenta juridica; 
 Reprezentare la toate formele de instanta. 

 
 
2010-2013 

Numele si adresa angajatorului:  Cabinet individual av. Pavel Abraham 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
juridic 

Functia sau postul ocupat:  avocat 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

  Consultanta juridica; 
 Asistenta juridica; 
 Reprezentare la toate formele de instanta. 
  

Perioada  2000-2008 

Numele si adresa angajatorului:  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Învăţământ universitar   

Functia sau postul ocupat:  Sef catedra Asistenţă Socială şi Probaţiune 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

  din 2010 – coordonator program masteral Crima organizată transfrontalieră în 
cadrul Universităţii de Vest Timişoara  

 din 2006 – coordonator program masteral Psihosociologia informaţiilor private 
(Detectivi particulari) în cadrul Universităţii Petre Andrei din Iaşi  

 din 2005 – coordonator program masteral Prevenirea şi combaterea traficului 
ilicit de droguri în cadrul Academiei de Poliţie Al. Ioan Cuza din Bucureşti  

 din 2004: coordonator programe de master în domeniul prevenirii şi consilierii 
antidrog în cadrul Universităţii din Bucureşti  

 din anul 2001: conducator ştiinţific de doctorat în cadrul Universităţii din 
Bucureşti  

mailto:pavelabraham@yahoo.com


 2 

 din anul 2000: coordonator programe master în domeniul administrării 
comunitare a justiţiei şi probaţiunii  

 

Perioada  1 octombrie 2008 - prezent 

Numele si adresa angajatorului:  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Învăţământ universitar   

Functia sau postul ocupat:  Şef catedră Asistenţă Socială şi Probaţiune 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

  coordonarea activităţilor catedrei  
 evaluarea, promovarea cadrelor didactice şi a salarizării acestora pe criterii de 

competenţă şi calitate  
 coordonarea organizării performante a activităţii cu studenţii şi accesului facil 

şi rapid la informaţii relevante  
 încurajarea participării şi implicării active a cadrelor didactice în luarea 

deciziilor, în formularea de obiective strategice, în activităţi de cercetare  
 stabilirea de parteneriate cu alte instituţii academice şi de cercetare din ţară şi 

din străinătate 
 sprijinirea prin măsuri active a  
 dezvoltării programelor de cercetare fundamentală 
 creşterii capacităţii de accesare a fondurilor europene pentru cercetare 

 creşterii vizibilităţii asupra produselor cercetării stiintifice şi valorificării acestora.  
 

Perioada  Martie 2003 – Decembrie 2008  

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul Administraţiei şi Internelor 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Guvernamental – Agenţia Naţională Antidrog 

Functia sau postul ocupat:  Preşedinte cu rang de secretar de stat  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonator national în domeniul drogurilor, al activităţilor derulate la nivel 
naţional în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.  
Ordonator de credite şi reprezentant al Agenţiei in raporturile cu celelalte autoritati 
publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie. 
Emitent de decizii obligatorii pentru toate institutiile statului implicate in lupta antidrog. 
Atribuţiile au fost stabilite prin H.G. 1489/18.12.2002 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale Antidrog, publicată în M.O. nr. 956 din 27.12.2002  

 coordonarea activităţilor de elaborare a Strategiei nationale antidrog si a 
planurilor de actiune adoptate; 

 fundamentarea şi elaborarea de propuneri pentru bugetul anual; 
 monitorizarea aplicării deciziilor proprii, a conventiilor şi acordurilor 

internationale la care Romania este parte şi propunerea de măsuri pentru 
realizarea conditiilor în vederea integrarii în structurile europene sau alte 
organisme internaţionale; 

 avizarea, în condiţiile legii, a organismelor neguvernamentale care 
desfăşoară activităţi complementare de prevenire a traficului si consumului 
ilicit de droguri si cooperarea cu acestea in realizarea scopului pentru care 
au fost create; 

 colaborarea cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea 
pregatirii profesionale a personalului propriu; 

 aprobarea statului de functii al Agentiei, conducerea aparatului propriu, 
numirea si eliberarea din funcţie a personalului propriu. 

 

Perioada  Ianuarie 2001 – Februarie 2003  

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul de Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Guvernamental 

Functia sau postul ocupat:  Secretar de Stat pentru relaţia cu Parlamentul  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea activităţii ministerului în relatia cu Parlamentul 
Prezentarea în Parlament a propunerilor legislative şi armonizarea legislativă a 
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reglementarilor interne referitoare la compenţele Ministerului de Interne la nivel 
naţional şi internaţional 
Coordonarea activităţilor juridice la nivelul ministerului  
Coordonarea activităţilor unor comandamente de armă, cum ar fi Comandamentul 
Apărării Civile, Arhivele Naţionale, unităţile cu atribuţii pe linie de paşapoarte şi străini  
Coordonarea activităţilor de lupta împotriva corupţiei 
Conducerea activităţilor Comisiei de Dialog Social din Ministerul de Interne  

Perioada  Mai 1999  - Ianuarie 2001 

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul de Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Aparatul Central - Serviciul Independent de Analiză, Strategii şi Planificare Resurse  

Functia sau postul ocupat:  Şef serviciu independent  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea activităţii de reformă a Ministerului de Interne şi a structurilor 
subordonate. 
Elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul ordinii şi siguranţei publice.  
Coordonarea activitatilor de revizuire, evaluare si planificare a resurselor privind 
managementul organizational. 
Coordonarea unor studii/analize şi propunerea de recomandări pe tema reformei în 
domeniul ordinii şi siguranţei publice. 

Perioada  Noiembrie 1997 - Mai 1999 

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul de Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Centrul pentru Pregătirea si Perfectionarea Cadrelor Ministerului de Interne – 
Bucureşti  

Functia sau postul ocupat:  Profesor 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Elaborarea planului de învăţământ şi a programei analitice pentru cursurile destinate 
cadrelor de conducere de nivel inalt 
Susţinerea cursurilor privind activităţile de management ale activitatilor in cadrul 
Ministerului de Interne, deontologie profesională şi respectarea drepturilor omului.  
Coordonarea activitatii de pregătire în domeniul relaţiei poliţie – comunitate si 
încheierea de parteneriate cu organizaţii ale societăţii civile 
Activitati privind pregătirea in domeniul colectării, analizei, prelucrării şi valorificării 
informatiilor operative în cadrul poliţiei  

Perioada  1997 

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul de Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Inspectoratul General al Poliţiei Române 

Functia sau postul ocupat:  Inspector General al Poliţiei Române 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea activitatilor derulate de personalul Poliţiei Romane 
Pregătirea şi elaborarea strategiei de reformă a Poliţiei Române  
Conducerea nemijlocită a activităţilor de poliţie judiciară, ordine şi siguranţă publică  
Fundamentarea concepţiei de prevenire şi combatere a criminalităţii transnaţionale şi 
cooperarea poliţienească la nivel european  
Promovarea acţiunilor de corupţie la nivel înalt şi a fraudelor cu prejudicii deosebite 
pentru economia naţională 
Emiterea de dispozitii obligatorii pentru personalul din subordine 
Cooperarea inter-institutionala şi internaţională a structurilor de poliţie 

 

Perioada  1995 - 1997 

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul de Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Inspectoratul General al Poliţiei - Directia Cercetari Penale  

Functia sau postul ocupat:  Director   

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Organizarea şi coordonarea actiunilor operative în instrumentarea cauzelor penale 
aflate în lucru la nivel naţional şi la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române. 
Conducerea cercetărilor în cauzele complexe de la nivel naţional, cu implicaţii 
internaţionale.   
Reprezentarea direcţiei de cercetări penale în relaţiile cu parteneri internaţionali. 
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Initierea unor acte normative în domeniul de competenţă. 

 

Perioada  1993 – 1995  

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul de Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Inspectoratul General al Poliţiei - Corpul de Control şi Anticoruptie  

Functia sau postul ocupat:  Director 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea si monitorizarea a modului de îndeplinire a atributiilor functionale de 
către structurile din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române 
Coordonarea activităţilor de control şi verificare a reclamaţiilor la adresa cadrelor din 
subordinea IGPR 
Coordonarea activitatilor de analiză la nivelul structurilor din aparatul central şi 
teritorial al Inspectoratului General al Poliţiei Romane 
Efectuarea de controale de fond sau tematice asupra structurilor de poliţie 
Verificarea petiţiilor cetaţenilor la adresa activităţii personalului Poliţiei Române  

 

Perioada  1992 – 1993  

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul de Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Directia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

Functia sau postul ocupat:  Ofiţer specialist analiză şi sinteză 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Realizarea de analize si sinteze pe tema evaluarii implicatiilor materiale, financiare si 
umane ale reformei Directiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucuresti 
Elaborarea strategiei de reforma a Directiei Generale de Poliţie a Municipiului 
Bucuresti 

 

Perioada  1992 – 1993  

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul de Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Revista "955 – Poliţia Capitalei" 

Functia sau postul ocupat:  Redactor şef 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Stabilirea politicii editoriale a publicaţiei. 
Alegerea articolelor şi stabilirea sumarului publicaţiei 
Coordonarea activităţii de culegere, redactare şi tehnoredactare a articolelor 

 

Perioada  1990 – 1992  

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul de Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate: 

 
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" – Facultatea de Poliţie 

Functia sau postul ocupat:  Prorector şi Decan 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea activitatii corpului didactic din Academia de Poliţie 
Corodonarea şi desfăşurarea procesului de învatamant din Academia de Poliţie – 
Facultatea de Poliţie 
Fundamentarea planului de învăţământ şi a programelor analitice pentru specializările 
poliţie, jandarmi, structuri operative 
Restructurarea sistemului de învăţământ pe principiile învăţământului universitar   
Coordonarea pregatirii metodice a cadrelor didactice 
Susţinerea activităţilor didactice la unele discipline de specialitate şi drept  

 

Perioada  1979 – 1989  

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul Afacerilor Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Directia de Personal si Invatamant 

Functia sau postul ocupat:  Ofiter instructor 
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Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Activităţi in domeniul coordonării învatamantului pentru personalul din poliţie, 
penitenciare, directia pasapoarte si P.C.T.F. şi aparatul central al Ministerului de 
Interne 
Dezvoltarea activităţilor de pregătire iniţială şi continuă a personalului Ministerului 
Afacerilor Interne în învatamantul superior civil 
Susţinerea unor activitati didactice în cadrul diferitelor structuri ale Ministerului 
Afacerilor Interne  
Participarea la elaborarea unor ordine şi instrucţiuni pe linia pregătirii cadrelor şi în 
colectivele de control dispuse prin ordinul ministrului afacerilor interne.  

 

Perioada  1972 – 1979  

Numele si adresa angajatorului:  Ministerul Afacerilor Interne 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
Ministerul Afacerilor Interne 

Functia sau postul ocupat:  Funcţii de executie şi conducere la nivelul Poliţiei Capitalei   

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Efectuarea de activitati de teren specifice structurilor de poliţie în domeniul ordinii 
publice, domeniul judiciar, economic si al cercetărilor penale 
Organizarea de actiuni specifice în parteneriat cu alte autoritati publice  
Organizarea activitatii de supraveghere a anumitor obiective prin mijloace specifice  

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCATIE SI FORMARE 
 

Perioada  1995 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Universitatea din Bucuresti 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupationale 

 
Drept  

Tipul calificarii / diploma obtinuta  Doctor in Drept 

Lucrarea susţinută: Răspunderea juridică penală a persoanei încadrate în muncă, 
coordonator ştiinţific Prof.univ. dr. Sanda GHIMPU 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / invatamant 

 
Studii doctorale 

 

Perioada  1992 - 1993 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 NATO 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupationale 

 
Studii de specialitate în domeniul relatiei poliţie - comunitate 

Tipul calificarii / diploma obtinuta  Diploma de studii de perfectionare 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / invatamant 

 
Studii de perfectionare 

 

Perioada  1979 
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Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Universitatea din Bucuresti 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupationale 

 
Criminologie 

Tipul calificarii / diploma obtinuta  Diploma cursuri postuniversitare 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / invatamant 

 
Cursuri postuniversitare 

 

Perioada  1974 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Facultatea de Drept din Bucuresti 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupationale 

 Stiinte juridice 

Tipul calificarii / diploma obtinuta  Licenta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / invatamant 

 Studii universitare 

 

Perioada  1972 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Scoala de ofiteri activi a Ministerului de Interne 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupationale 

 Pregătire pentru exercitarea atributiilor de ofiter, studii juridice aprofundate, pregătire 
militara şi fizica 

Tipul calificarii / diploma obtinuta  Diploma de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / invatamant 

 
Formare  

 

Alte stagii de pregătire   participare la activităţile de cercetare din cadrul proiectului RO2006/IB/JH-07 
Consolidarea Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală, Psihologică şi 
Socială a Consumatorilor de Droguri, componenta 3, derulat de Agenţia 
Naţională Antidrog cu asistenţă tehnică finalndeză, în calitate de reprezentant al 
Consiliului Ştiinţific şi de Cercetare al ANA 

 Curs de formare în domeniul justiţiei terapeutice „Alternative la pedeapsa 
închisorii – Modelul Tribunalului privind drogurile din Districtul Kane”, 
Chicago,Illinois – Institute in Basic Life Principles, 28 mai – 6 iunie 2008 

 Curs de formare organizat de Institute in Basic Life Principles pe problemele 
Conlucrării între instituţiile publice şi structurile poliţieneşti pentru 
prevenirea şi combaterea criminalităţii şi corupţiei, Oklahoma City,SUA, 2005 

 Curs de pregătire şi documentare în domeniul justitiei penale si administrarii 
comunitare a justitiei, Universitatea Tiffin, Ohio, (S.U.A.) - 2000  

 Curs pe probleme de stiinţe sociale aplicate, Cambridge (Marea Britanie) – 
1999 

 Curs pe probleme de asistenţa socială, Barcelona (Spania) - 1999  
 "Poliţia şi relaţiile comunitare", Louisville (S.U.A.) – 1997 
 "Politia şi protecţia vieţii private", Messina-Taormina (Italia) – 1995 
 "Organizarea, conducerea si strategia relatiilor publice ale poliţiei", la 

I.H.S.I., Paris (Franta) - 1993 

 

Experienta didactica   din 2010 – coordonator program masteral Crima organizată transfrontalieră în 
cadrul Universităţii de Vest Timişoara  

 din 2008 – Şef catedra Asistenţă Socială şi Probaţiune în cadrul Universităţii 
din Bucuresti - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

 din 2006 – coordonator program masteral Psihosociologia informaţiilor private 
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(Detectivi particulari) în cadrul Universităţii Petre Andrei din Iaşi  
 din 2004 - coordonator program masteral în domeniul prevenirii şi consilierii 

antidrog în cadrul Universităţii din Bucureşti  
 din anul 2004: Coordonator program de master Prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri, în cadrul Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti 

 din anul 2001: conducator ştiinţific de doctorat în cadrul Universitătii din 
Bucuresti - Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala 

 din anul 2000: coordonator programe master în domeniul administrării 
comunitare a justiţiei şi probaţiune Universitatea din Bucuresti - Facultatea de 
Sociologie si Asistenta Sociala  

 Din anul 1998: profesor universitar asociat la Universitatea Europeana I.C. 
Dragan din Lugoj - Drept penal 

 Din anul 1993: conferentiar, respectiv profesor universitar la Universitatea din 
Bucuresti, Facultatea de Sociologie şi Asistenta Sociala 

 1990 - 1992: cadru didactic la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 
Bucuresti, drept constitutional si discipline de specialitate – din anul 2004 - 
profesor asociat 

 1980 - 1990: activitati didactice la cursurile de formare si de perfectionare a 
pregatirii ofiterilor si subofiterilor de poliţie din Ministerul de Interne, in domeniile 
drept penal si organizare si conducere a muncii (management) 

 1985 – 1989: secretar ştiinţific – Comisia de Cercetare Stiintifica din cadrul 
Directiei Personal şi Invatamant al Ministerului de Interne 

 
 

 APTITUDINI SI 
COMPETENTE PERSONALE 

 

 

Dobandite in cursul vietii si carierei dar 
care nu sunt recunoscute neaparat 
printr-un certificat sau o diploma 

 Utilizarea PC  

 

Publicarea unor volume, lucrări şi 
materiale de specialitate  

 1. Abraham P. (2010) Sociologia devianţei şi controlul social, Ed. Detectiv 
2. Abraham P.(2009). Probaţiunea - note de curs, Universitatea din 

Bucureşti.  
3. Abraham P. (2009). Sociologia crimei organizate transfrontaliere. Editura 

Detectiv.   
4. Abraham P. – coordonator. (2008). Introducere in teoria si practica 

politiei comunitare, Ed. Concordia. 
5. P. Abraham. (2008). Abuzul si toxicodependenta. Mecanisme, 

manifestari, tratament, legislatie. Ed. Medicală.  
6. P. Abraham. (2008). Pavel Abraham. Interferente spirituale. Ed. Detectiv. 
7. Dr. Abraham P, Drd. Daniela Nicolăescu. (2008). Comunitatea terapeutică. 

Metoda de tratament a persoanelor dependente de droguri. Ed. Civitas. 
8. Compendiu legislativ – Drept in Asistenta Sociala, 2008 (format 

electronic) 
9. Articol Calitate versus excelenţă. Opţiuni şi perspective în politicile 

publice antidrog din România, publicat în cartea Managementul calităţii 
– Ghid de bune practici pentru administraţia publică, coordonator 
Mihaela Dimitrescu, Editura Expert, 2008 

10. Note de curs – Probaţiunea, Editura Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Universitatea din Bucureşti, 2007  

11. Ghid de prevenire a consumului droguri în rândul adolescenţilor şi 
tinerilor, Ed. Detectiv, 2007  

12. Ghid de prevenire a consumului de alcool şi droguri la locul de muncă, 
Ed. Concordia Arad, 2007  

13. Manualul investigatorului privat , Ed. Concordia, 2007  
14. Justiţia restaurativă şi medierea victimă – infractor, Ed. Concordia Arad, 

2007  
15. Criză şi comunicare , Ed. Detectiv, 2007  
16. Managementul investigaţiei private, Ed. Concordia Arad, 2007 
17. Protecţia mediului – sănătatea noastră, Ed. Detectiv, 2007 
18. Culegere de acte normative în sprijinul activităţii detectivilor 

particulari, Concordia, 2006 
19. World Police Encyclopedia – realizatorul partii despre Romania in cadrul 

primei Enciclopedii Mondiale despre Poliţie – USA, 2006 
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20. Justitia terapeutica – Ed. Concordia, Arad, 2006 
21. Comunicare si protectie - Ed. Detectiv, Bucuresti, 2006 
22. Detectivi particulari in Romania, editia a II-a - Ed. Detectiv, Bucuresti, 

2006 
23. Libertate, protectie, constrangeri - Ed. Detectiv, 2006 
24. Codul penal comentat şi adnotat, Ed. Naţional, 2006 
25. Securitatea privata – o provocare europeana - Ed. Detectiv, Bucuresti, 

2006 
26. Democratia - Libertate sau constrangere - Ed. Detectivi, Bucuresti, 2005 
27. Coruptia - Ed. Detectivi, Bucuresti, 2005 
28. Prevalenta consumului de droguri in Romania - Studiu in populatia 

generala - Bucuresti, 2005 
29. Standardele sistemului national de asistenta medicala, psihologica si 

sociala a consumatorilor de droguri - Ed. MAI, 2005 
30. Dictionar La Rousse pe droguri, Bucuresti, 2005 
31. Capcana drogurilor - Ed. Detectiv, 2005 
32. Detectiv particular in Romania - Ed. Detectiv, 2005 
33. Reforma Poliţiei Romane - Enciclopedia Mondiala a Politiilor, 2005 
34. Prevenire si consiliere antidrog - Ed. MAI, 2004  
35. Asistenta si reabilitarea persoanelor consumatoare de droguri - Ed. 

NATIONAL, 2004  
36. Transforming Police in Central and Eastern Europe - Proces and 

Progress - Geneva, Center for Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF), 2004 

37. Drogurile - Reglementari internationale si interne - 2004  
38. Poti sa fii Detectiv Particular, 2004 
39. Poti sa fii Detectiv particular - Editia a II-a, 2004 
40. Geopolitica Integrarii Europene / Cap. Integrarea sistemului judiciar 

romanesc in structurile europene, 2002 
41. Justitie penala americana - O perspectiva asupra sistemului de justitie 

penala american, 2002 
42. Politia comunitară – abordări conceptuale şi perspective 

contemporane, 2002 
43. Justitie penala - norme juridice, 2001 
44. Introducere in Probatiune, 2001 
45. Conventii europene in materie penala, 2001 
46. Studiu privind evolutia infractiunilor cu violenta in Romania 1990 – 

1999 – Ed. Expert, 2000 
47. Justitie Penala – Ed. National, 2000 
48. Coordonate actuale ale poliţiei in statul de drept – studiu prezentat la 

seminarul international – Politia in statul de drept, 2000 
49. Politia Romana si provocarile tranzitiei – studiu cuprins in volumul 

„Politia si Tranzitia in Europa de Est” – editat de Comitetul Helsinki – 
Budapesta, 2000 

50. Prevenirea si combaterea crimei organizate in Romania – studiu 
prezentat la seminarul international organizat de Fundatia Hanns Seidel – 
Bucuresti, 2000  

51. Protectia victimei in legislatia Romaniei – studiu prezentat la seminarul 
international organizat de Directia Generala a Penitenciarelor, 2000  

52. Culegere de acte normative internationale in domeniul apararii 
drepturilor omului "Legislatie in asistenta sociala" – Ed. National, 2000 

53. Culegere de acte normative interne "Legislatie in asistenta sociala"  - 
Ed. National, 2000 

54. Dictionar de termeni juridici uzuali – Ed. National, 1999 
55. Preocupari actuale ale Ministerului de Interne pentru adaptarea legislatiei la 

noile riscuri si amenintari la adresa sigurantei nationale precum si pentru 
asigurarea unei mai bune cooperari cu celelalte componente ale sistemului 
de aparare - comunicare prezentata la simpozionul international EXPOMIL 
organizat de Ministerul Apararii Nationale, 1999  

56. Politica sociala in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii  - In cadrul 
lucrarii „Politici sociale in Romania, 1990 – 1998” – Ed. Expert, 1999  

57. Promovarea spiritului european in activitatea poliţiei – Ed. Trei, 1999  
58. Politici sociale privind prevenirea si combaterea criminalitatii – Ed. 

Expert,1999  
59. Politia Romana 1990 – 1996 (monografie) – Tipografia I.G.P., 1997  
60. Dictionar de termeni juridici uzuali – Explicativ practic – Ed. National, 

1997 
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61. Valori europene si respectarea drepturilor omului in activitatea poliţiei 
romane – Ed. Trei, 1997 

62. Dictionar explicativ practic de termeni uzuali in dreptul penal si dreptul 
procesual penal – Ed. National, 1997  

63. Comunitatea, politia si tranzitia – Ed. National, 1996 
64.  Dictionar de termeni juridici uzuali – Ed. Alex, 1996 
65. Preocupari actuale in Politia Romana privind modificarea Codului 

Penal respectiv de Procedura Penala sub aspectul institutiilor care 
vizeaza probatiunea – Comunicare prezentata la cursul „Politia si protectia 
vietii private” organizat la Taormina, Italia, 1995  

66. Organizarea, conducerea si strategia relatiilor publice ale poliţiei – 
comunicare prezentata la I.H.S.I. Paris, Franta, 1993 

67. Unele consideratii privind contractul colectiv de munca – Ed. Academiei 
Romane nr. 1 (4)- 37 (ianuarie – februarie), 1992 

68. Cauze penale comentate – partea generala – Serviciul Editorial si 
Cinematografie al Ministerului de Interne, 1988  

69. Concluzii rezultate din participarea cadrelor de poliţie la concursul de 
admitere in invatamantul superior civil in anul 1987 – Buletin de Arma al 
Ministerului de Interne, 1988 

70. Studiu privind integrarea in munca a absolventilor Scolii Militare de 
Ofiteri – arma poliţiei – promotia 1986 – Buletin de Arma al Ministerului de 
Interne, 1988  

71. Metodologia de notare (apreciere) a cadrelor Ministerului de Interne – 
Buletin de Arma al Ministerului de Interne, 1988 

72. Studiu privind integrarea in munca a absolventilor Scolii Militare de 
Ofiteri activi  – cursuri fara frecventa din promotiile 1983, 1984, 1985 – 
Buletin de Arma al Ministerului de Interne, 1986 

73. Dispozitii privind aplicarea in Ministerul de Interne a prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat nr. 19/1086 referitor la modificarile aduse Legii nr. 
12/1971 privind incadrarea si promovarea in munca a personalului din 
unitatile de stat  - Buletin de Arma al Ministerului de Interne, 1986  

74. Sarcini ce revin cadrelor Ministerului de Interne pe linia perfectionarii 
pregatirii. Masuri pentru imbunatatirea sistemului actual de perfectionare a 
instruirii cadrelor prin cursuri si la locul de munca in perioada 1986 – 1990 – 
Buletin de Arma al Ministerului de Interne, 1986  

75. Dispozitii privind perfectionarea pregatirii cadrelor Ministerului de Interne in 
perioada 1981 – 1985 – Buletin de Arma al Ministerului de Interne, 1986 

76. Analiza evolutiei efectivelor Ministerului de Interne si stabilirea nevoilor 
pentru perioada 1986 – 1990 – Buletin de Arma al Ministerului de Interne, 
1985  

77. Infractiuni prevazute in legi speciale – Serviciul Editorial si 
Cinematografie al Ministerului de Interne , 1983  

78. Unele consideratii privind organizarea si desfasurarea perfectionarii cadrelor 
la locul de munca prin studiu individual  - Gazeta „In slujba patriei” nr. 46 din 
1982 

79. Studiu sociologic privind integrarea in munca a absolventilor Scolilor Militare 
de Ofiteri si Subofiteri ale Ministerului de Interne, promotia 1980 – Serviciul 
Editorial si Cinematografie al Ministerului de Interne, 1982 

80. Unele aspecte criminologice ale infractionalitatii in randul tinerilor intre 18 – 
21 ani – Buletin de Arma al Ministerului de Interne, 1979 

Alte lucrari: 
81. "Administrarea justiţiei în comunitate - standarde şi reglementari 

internaţionale"  
82. "Infracţiuni prevăzute în legile speciale" 
83. "Răspunderea penală a angajaţilor în cadrul raportului juridic de 

muncă" 
84. "Valori democratice si respectarea drepturilor omului in activitatea 

poliţiei" 
85. "Strategia raporturilor poliţie-comunitate" 
86. Culegere de acte normative interne "Legislatie în asistenţă socială" - 

Ed. Naţional, 1999 
Autor si conducator a mai multor programe de pregătire si cercetare in probleme de 
drept, asistenta sociala si relatii publice: 
 "Legislatia muncii şi a familiei" 
 "Elemente de drept civil şi penal" 
 "Drepturile omului" 
 "Drepturile copilului" 
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Peste 100 de articole publicate în reviste de specialitate  

 

Participarea la emisiuni de televiziune si 
radio 

 Participarea la peste 200 de emisiuni la posturile TV  
Consilierea unor productii artistice privind activitatea judiciara, poliţieneasca si de 
asistenta sociala 
Peste 300 de interventii in diferite emisiuni ale posturilor de radio 

Recunoaşteri şi merite  2002 – ordin naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler 
 1997 – ordin militar Meritul Militar clasa I 
 1988 – ordin militar Meritul Militar, clasa III 
 1983 – medalie Meritul Militar, clasa I 
 1977 – medalie Meritul Militar, clasa II 

Peste 100 de diplome de onoare sau excelenţă acordate de instituţii publice şi 
organizaţii neguvernamentale cu acţiune în domeniul ordinii publice, combaterii 
corupţiei, administrarea justiţiei şi luptei antidrog.  

Titluri   Ordinul Ambasadorilor Americani acordat de Institutul Biografic American – 
10 iulie 2008  

 Titlu de Cetăţean de onoare al Comunei Creaca, acordat de primăria comunei 
Creaca, Judeţul Sălaj, 2007 

 Titlu de Cetăţean de onoare al oraşului Jibou, 2005 
 Titlu de Cetăţean de onoare al Comunităţii ortodoxe din Săpânţa, jud. 

Maramureş, 2004  
 Titlul de Man of the year 2004, acordat de Institutul Biografic American 
 

Afilieri   Membru al Asociaţiei Confederaţia Internaţională a Cavalerilor Cruciaţi 
Mileniul III – Romania, 2008 
 Membru de Onoare al Rotary International România, 4 iulie 2008  
 membru al Societăţii Scriitorilor Militari, 10 aprilie 2008  
 Membru al Consiliului Ştiinţific al Revistei de Ştiinţe Sociale PARADIGME, 
realizată de Universitatea de Vest din Timişoara 
 Preşedinte în Consiliul Editorial al publicaţei lunare SECURITATE PRIVATĂ, 
publicaţie a Editurii Detectiv  
 Preşedinte al Colectivului de redacţie al revistei Lumea detectivilor 
 Preşedinte de Onoare al Asociaţiei detectivilor din România 
 Membru al Corpului Naţional al Poliţiştilor, 2002 
 Membru al Sindicatului Poliţistilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
2007 
 Membru în Asociaţia Ziariştilor Profesionişti din România 
 Membru în Research Board of Advisors American Biographical Institute 
 Preşedinte de Onoare al Patronatului Societăţilor de Securitate 
 Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Experţilor Poligrafi din România  
 Membru în Consiliul de Administraţie al Fundaţiei Europa 2000  
 Membru al International Police Association,1998  
 Membru al Societăţii Internaţionale de Criminologie,1994 
 Membru al Societăţii Nationale de Criminologie, 1993 

Menţionare în volumul Personalităţi Româneşti şi faptele lor 1950-2000, autor: 
Constantin Toni Dârţu, ed. Panfilius, Iaşi, 2007, pag. 194-216  
Menţionare în Enciclopedia Personalităţilor din România Who`s who 2003 şi 2007 

Participari la conferinte, seminarii, 
grupuri de lucru cu materiale şi 
contribuţii personale  

 2010 
 Participare la conferinţa Universităţii Bucureşti, mai 2010, cu lucrările Orientări 

privind dezvoltarea sistemului de probaţiune în România şi Infracţiuni asociate 
regimului reglementărilor legale ale drogurilor 

2009 
 Seminar internaţional Crima organizată în condiţii de criză, organizat de Consiliul 

Europei, cu lucrarea Criminalitatea Transfrontalieră la regimul drogurilor în 
spaţiul sud-est european, Bruxelles, 3 decembrie  

 Conferinţa internaţională privind tratamentul cvasi-coercitiv al persoanelor 
toxicodependente cu lucrarea Dimensiuni ale justiţiei terapeutice în sistemul 
naţional de luptă antidrog, 18-19 octombrie, Universitatea de Vest Timişoara, 
cu lucrarea Politici şi bune practici în domeniul prevenirii consumului de droguri în 
România. 

 Simpozion internaţional în domeniul drogurilor cu lucrarea Regimul juridic al 
substanţelor sub control internaţional în spaţiul european, Cluj, 3-4 
octombrie, Universitatea din Cluj, Facultatea de Drept 

 Simpozion Terapia persoanelor dependente încarcerate în sistemul 
penitenciar, Bucureşti, iunie 2009, Universitatea din Bucureşti  
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 Întâlnire cu studenţii pe tema Politici europene antidrog,16 mai, Facultatea de 
studii economice, Universitatea de stat din Arad,  

 Întâlnire cu studenţii pe tema Prevenirea consumului de droguri în rândul 
elevilor, 10 mai, Liceul Unirea din Cluj 

  Întâlnire cu studenţii din domeniul jurnalism, asistenţă socială, drept pe tema 
Politica Antidrog a României în contextul integrării europene, 9 mai, 
Universitatea de Vest din Timişoara 

 Conferinţa cu tema Politici antidrog în contextul globalizării, 8 mai, Centrul de 
Studii al Universităţii din Craiova 

2008 
 Atelier de lucru in cadrul proiectului Policing across Borders, John Jay College, 

City University of New York, Decembrie 13-14, New York (SUA), cu tema Politici 
şi bune practici în reducerea cererii de droguri în Romania  

 Gala finală a concursului naţional "Mesajul meu antidrog", ediţia a V-a, Colegiul 
Naţional "Gheorghe LAZĂR" din Bucureşti, 13 noiembrie 

 Lansarea Raportului Naţional privind Situaţia Drogurilor pe anul 2008 şi a 
Raportului European – 2008, conferinta de presa  la sediul ANA, 6 noiembrie  

 Participare la seminarul  TAIEX cu tema "Formare şi bune practici în 
monitorizarea şi controlul precursorilor", Constanţa 27 - 28 octombrie şi 
Bucureşti 30 - 31 octombrie. Tema prezentata: Coordonate actuale ale 
reglementarilor privind regimul precursorilor in Romania si UE 

 Participare la Simpozionul Securitate si Cunoastere desfasurat la Casa de 
Cultura a MIRA, Salonul de carte, 30 octombrie  

 Participare la reuniunea semestrială a Coordonatorilor Naţionali pe Droguri 
din Statele Membre ale Uniunii Europene, organizată de Preşedinţia franceză 
a Uniunii Europene, la Paris, în data de 22 octombrie 2008, la invitaţia 
preşedintelui Misiunii Interministeriale de Luptă împotriva Drogurilor şi 
Toxicomaniei (MILDT) din Franţa, Etienne Appaire, care deţine şi funcţia de 
preşedinte în exerciţiu al Grupului orizontal droguri al Uniunii Europene 

 Participare la inaugurarea noului "Club Antidrog" din Capitală, desfasurata la 
Colegiul Economic "A.D.Xenopol" din Bucureşti, 14 octombrie, in prezenta 
reprezentantilor Fundatiei Podul Sperantei  

 Participare la o sesiune de formare, cu participare internaţională, intitulata 
"Practica franceză şi europeană referitoare la tratamentul ordonat penal al 
persoanelor dependente de droguri", la invitatia Şcolii Naţionale de 
Magistratură, la Paris, 6-9 octombrie 2008. Tema prezentata: Politici anti-drog 
in Romania 

 Participare in calitate de Corespondent Legal la cea de-a 9-a reuniune anuală a 
Corespondenţilor Legali ai  Centrului european pentru monitorizarea 
drogurilor şi a dependenţei de droguri (EMCDDA), Lisabona, 12 septembrie  

 Participare la Conferinta Internationala Antidrog „Ramai cu noi – Departe de 
Droguri”, Ciado&Eurad, 3-5 septembrie, Bucuresti, cu tema „Coordonate ale 
parteneriatului in lupta antidrog”  

 Participare la cea de-a cincea reuniune anuala a sefilor structurilor de Crima 
Organizata”, 1-4 septembrie, Tulcea, cu tema „Orientari si tendinte in 
monitorizarea traficului ilicit de droguri pe ruta Balcanica” 

 Participare la Convenţia Aniversară a alcoolicilor anonimi şi AL-ANON 
Bucureşti - 15 ani de existenţă cu credinţă, în abstinenţă şi seninătate, 25-
27 iulie, Bucureşti  

 Eveniment de lansare a campaniei de reducere a riscurilor asociate consumului 
de droguri în Vama Veche, cu tema Concluzii din studiul în populaţia generală 
la nivelul României, privind consumul de tutun, alcool şi droguri. Aspecte 
comparative ale situaţiei operative pe litoral în ultimii trei ani, 14 iulie 

 Masa Rotundă a experţilor din regiunea Mării Negre, 9-11 iulie, Bucureşti 
 Consiliul de Administratie al Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi 

Dependenţei de Droguri, Lisabona – Portugalia, 2-4 iulie 
 Participare la Conferinţa de presă şi atelier pentru marcarea Zilei Internaţionale 

de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri cu tema „Aspecte 
comparative ale consumului şi traficului ilicit de droguri la nivel naţional şi 
zona Olteniei”, 20 iunie, Craiova  

 Lansarea celui de-al doilea club antidrog din capitală,Colegiul Naţional Gh. 
Lazăr, 9 iunie 

 Consiliul Director al Consiliului Internaţional privind Drogurile şi Adicţiile 
(ICAA), Magdeburg, Gremania, 22-25 mai 

 Participare la seminarul TAIEX cu tema "Abordări privind criminalitatea asociată 
consumului de droguri" cu expunerea „Răspunderea juridică a persoanelor 
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toxico-dependente pentru infracţiuni conexe specifice celor  la regimul 
substanţelor stupefiante şi psihotrope”, 19 – 20 mai, Cluj Napoca 

 Participare la Conferinţa   Naţională:  "Delincvenţa juvenila - resurse sociale, 
psihologice şi juridice de reducere şi prevenire a devianţei", cu expunerea 
„Drogurile – suport de criminalitate juvenilă”, Universitatea Andrei Şaguna 
din Constanţa, 16 mai 

 Participare la lansarea proiectului „În direct cu şcoala” cu expunerea  
 „Coordonate ale activităţii familiei şi şcolii în prevenirea consumului de 

droguri în rândul copiilor”, Liceul Mircea Eliade, Bucureşti, 14 mai  
 Participare în calitate de "beneficiar" la concursul Olimpiadele Comunicării, la 

Palatul Parlamentului, 18 aprilie  
 Participare la inaugurarea "Clubului Antidrog" al elevilor de la Colegiul 

Economic, proiect iniţiat de fundaţia "Podul Speranţei", Colegiul Economic Viilor, 
12 aprilie   

 Primul Forum al Oraşelor din Europa, America Latină şi Caraibe, intitulat "EU-
LAC Parteneriat între oraşe în domeniul tratamentului dependenţei", 2-5 
aprilie, Santo Domingo (Brazilia) 

 Participare la întrunirea PHARMA 2008, Timişoara. Prezentare „Combaterea 
contrafacerii de medicamente. Monitorizarea circuitului licit al substanţelor 
stupefiante psihotrope şi al produselor farmaceutice ce conţin substanţe 
stupefiante psihotrope în vederea evitării deturnării acestora spre traficul 
ilicit.” – 27- 28 martie 2008 

 Participarea în cadrul celui de-al treilea modul al Programului modular de formare 
continuă „Terapia dependenţei – modelul De Hoop” derulat în cadrul 
Universităţii Bioterra din Bucureşti, Facultatea de Drept, Centrul de Studii Buzău. 
Cursul susţinut: Regimul juridic al substanţelor stupefiante şi     psihotrope, 
24 - 28 martie  

 Participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Managementul calităţii” 
organizată de Academia Română şi Institutul Naţional de Cerecetări Economice, 
24 martie. Lucrare susţinută: Calitate versus excelenta. Optiuni si perspective 
in politicile publice antidrog din Romania. 

 Participare la cursul de instruire interdisciplinară în domeniul justiţiei 
terapeutice a consumatorilor de droguri, organizat de CPECA Satu Mare în 
parteneriat cu LADO (Liga Apărării Drepturilor Omului). Cursul este dedidat 
magistraţilor, poliţiştilor, consilierilor de probaţiune şi specialiştilor CPECA şi 
LADO, 20-23 martie 2008. Lucrare susţinută: Strategia pentru combaterea 
fenomenului drogurilor în România şi Alternative la pedeapsa cu 
închisoarea pentru  infractorii consumatori de droguri  

 Participarea la cea de-a 51-a sesiune a Comisiei de Stupefiante a ONU de la 
Viena/Austria, 9-14 martie 

 Academie REITOX, Relaţionarea cu Punctele Naţionale Focale cu mass-
media, 27 februarie, sediul ANA, Bucureşti  

 Seminar TAIEX privind Reducerea Cererii şi Ofertei de Droguri, Braşov- 4-5 
februarie, cu tema “Consolidarea luptei antidrog în perioada de preaderare 
1996-2006. Progresul realizat în perioada de aderare în domeniul Politicii 
Drogurilor”. 

 Reuniune a Consiliului Internaţional privind Alcoolul şi alte tipuri de Adicţii, 
25 februarie, Bucureşti  

 Participarea la intrunirea Grupului Orizontal privind drogurile al UE, Bruxelles, 
4 februarie 

 conferinţă de presă cu Steven Seagal, Colegiul Naţional I.L. Caragiale, 30 
ianuarie 

 Grupul Dublin, Bruxelles – Belgia, 23 ianuarie  
 Seminar Bune practici în reducera cererii de droguri, Budapesta - Ungaria, 

23-24 ianuarie 
 Sesiune de lucru Reintegrarea socială a persoanelor condamnate penal, 14-

18 ianuarie 

2007 
 A treia conferinţă privind răspunsurile locale, integrate şi participative la problema 

consumului de droguri, organizată de Forumul european pentru securitate 
urbană, Italia, 2007, cu prezentarea Role and place of the National Anti-drug 
Agency in the Public Policy System in Romania 

 Întâlnirea experţilor pe probleme legislative, 2007, prezentare: Sistemul de 
monitorizare a operaţiunilor cu precursori, Portugalia  

 Cea de-a 59-a Întrunire a Corespondenţilor Permanenţi ai Grupului Pompidou, 
Franta, 2007, prezentare Cooperation Networks of Central Level 
Partnerships,  
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 Reuniunea coordonatorilor naţionali pe droguri din Statele Membre ale Uniunii 
Europene, Berlin, 2007, Germania. Prezentare: Tendinţe recente ale politicii 
antidrog din România,  

 Conferinţa ICAA, Suedia 2007. Prezentare: Consolidarea strategiilor locale de 
prevenire a consumului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope în 
România 

 Jubileul ICAA – Cea de 50-a conferinţă internaţională ICAA în domeniul 
dependenţelor, Suedia 2007. Prezentare: Dezvoltarea proiectelor de prevenire 
a consumului de droguri ilicite în şcoală 

2006 
 Conferinţa europeană privind tratamentul cvasi-coercitiv şi alte alternative la 

pedeapsa cu închisoarea, Romania, 2006. Prezentare: Romanian Anti-drug 
Strategy against the Illicit Drugs Phenomenon 

 Conferinţa internaţionala „Construirea Oraşelor de Caracter”, Oklahoma City, 
SUA, septembrie 2006. Prezentare: Together or Life - Building the anti-drug 
partnership in Romanian communities 

 Reuniunea coordonatorilor naţionali pe droguri organizata in cadrul conferinţei 
„Mai departe împreuna”, organizata de preşedinţia finlandeza a Uniunii Europene, 
Turku, 2006. Prezentare: Situaţia drogurilor în România în primul semestru al 
anului 2006   

 Conferinţa ministerială a Grupului Pompidou, Franţa, 2006, New signals for the 
policies regarding the fight against drug addiction in Europe 

 Reuniunea grupului de experti Uniunea Europeana – Federatia Rusa in domeniul 
traficului si consumului ilicit de droguri - Varsovia, noiembrie 2006 

 A 49-a Conferinta a ICAA cu tema „Ce determina buna practica” – Edinburg, 
septembrie 2006  

 Schimb de experienta la comunitatile terapeutice Incontro, San Patrigniano, 
CeIS Roma (Santa Maria, San Carlos) din Italia – Italia, septembrie 2006  

 Grupul de lucru international al proiectului „Imbunatatirea tratamentului egal si 
demnitatii umane a membrilor grupurilor vulnerabile care au fost 
sanctionati pentru o fapta penala” - Sofia, Bulgaria, iulie 2006  

 Reuniunea Comitetului Director al EMCDDA - Lisabona, iulie 2006  
 Conferinta ministeriala privind rutele ilegale ale drogurilor provenite din 

Afganistan „Paris 2 – Moscova 1” consacrata drogurilor provenite din Afganistan 
- Moscova, iunie 2006 

  Conferinta privind lufelicitari  
 pta impotriva traficului de substante dopante - Paris, iunie 2006  
 Conferinta cu tema „Drogurile nu sunt un joc pentru copii”,  organizata cu 

ocazia Zilei Internationale de Lupta Impotriva Traficului si Consumului Ilicit de 
Droguri - Bucuresti, iunie 2006 

 Conferinta cu tema „Riscurile consumului de droguri la mama si copil” – 
Bucuresti, iunie 2006 

 Schimb de experienta la comunitatile terapeutice  Moltrup si Ostervang - 
Danemarca, mai 2006  

 Reuniunea Grupului orizontal de lucru privind drogurile al Consiliului European - 
Bruxelles, mai 2006  

 A 57-a reuniune a Corespondentilor Permanenti ai Grupului Pompidou - 
Strasbourg, mai 2006 

 Reuniunea Grupului orizontal privind drogurile al Consiliului European - Bruxelles, 
aprilie 2006  

 Conferinta privind „Problema drogurilor ilegale in Balcani si contributia tarilor 
baltice si a comunitatii internationale la rezolvarea problemei” - Atena, martie 
2006  

 A 5-a reuniune a Platformei Program de Prevenire „Prevenirea in randul 
copiilor consumatorilor de droguri” a Grupului Pompidou - Zagreb, martie 
2006 

 A 49-a Sesiune a Comisiei pentru Stupefiante a ONU - Viena, martie 2006  
 Reuniunea Comitetului EU-LAC si a Grupului Orizontal de Lucru pe Droguri - 

Bruxelles, februarie 2006 
 Reuniunea corespondentilor nationali pe droguri - Innsbruck, februarie 2006 
 Reuniunea Consiliului de conducere al ICAA (Consiliul International privind 

Alcoolul si Adictiile) - Cairo,  februarie 2006 
 Reuniunea comitetului director al EMCDDA - Lisabona, ianuarie 2006 

 2005 
 Reuniunea coordonatorilor nationali pe droguri - Bruxelles, decembrie 2005 
 Reuniunea de lucru a Grupului POMPIDOU - Strasbourg, noiembrie 2005 
 Masa rotunda la nivel de experti pentru Europa de Sud-Est organizata de Paris 
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Pact Initiative - Ankara, 2005 
 Seminarul final al Proiectului AGIS pentru Europa centrala si de sud-est privind 

medierea intre victima si infractor - Sofia, 2005 
 Simpozionul Libertate – Protectie – Constrangere in cadrul Salonului de carte 

juridica, civica si politista – Editia a IX-a – Ministerul Administratiei si Internelor - 
Bucuresti, 2005 

 Conferinta „Rele tratamente aplicate copiilor in familii, scoli, institutii si societate” 
avand ca tema Drogurile suport de devianta si criminalitate - Alba Iulia, 2005 

 Simpozion National - Drogurile si terapia durerii – Spitalul Universitar Bucuresti –
Bucuresti, 2005 

 Conferinta cu tema „Dă valoare vietii tale ... ia decizii sanatoase”,  organizata cu 
ocazia Zilei Internationale de Lupta Impotriva Traficului si Consumului Ilicit de 
Droguri - Bucuresti, iunie 2005 

 Conferinta cu tema Politica antidrog in scoala romaneasca, organizata cu ocazia 
Zilei Mondiale a Sanatatii - Campina, aprilie 2005 

 Seminarul privind Criminalitatea organizata transnationala – Cauzalitate si 
strategii de prevenire si combatere, organizat de catre Colegiul National de 
Aparare – Bucuresti, aprilie 2005 

 Seminarul privind Romania si amplificarea rolului de furnizor de securitate in 
regiunea Balcanilor, organizat de catre Academia Nationala de Informati - 
Bucuresti, aprilie 2005 

 Conferinta Internationala privind Dimensiunea spirituala in tratamentul 
dependentilor de droguri - Bucuresti, aprilie 2005 

 Seminarul tehnic privind Protectia copilului in legislatia actuala – Organizatia 
Salvati Copii - Bucuresti, februarie 2005 

2004 
 Conferinta internationala privind educatia antialcool a tinerilor – ICCA – Venetia, 

noiembrie 2004 
 Seminar international consacrat politicilor in domeniul drogurilor, intitulat Politica 

globala asupra drogurilor – Directii pentru viitor – Fundatia BECKLEY – Londra, 
octombrie  

 Conferinta privind Programele de harm-reduction – intre legalitate si necesitate – 
Bucuresti, octombrie  

 Forumul Coalitiei Anticoruptie – Parteneriat public-privat pentru combaterea 
cauzelor coruptiei, septembrie  

 Conferinta privind Combaterea criminalitatii ecologice – EUROPA 2000 - 
Bucuresti, septembrie  

 Conferinta Internationala privind Spalarea Banilor si Finantarea Terorismului 
International - Bucuresti, iunie  

 Cea de a 7-a Conferinta Bienala privind Perspective Internationale asupra 
Criminalitatii, Justitiei si Ordinii Publice – Colegiul John JAY de Justitie Penala – 
Universitatea din New York – Bucuresti, iunie  

 Conferinta privind Reducerea Consecintelor Negative cauzate de Consumul de 
Droguri - Berlin, mai  

 Conferinta privind Proiectul noii Strategii Antidrog a U.E. pentru perioada 2004-
2008, Dublin – Irlanda, mai  

 Al 67-lea Curs International de Criminologie – Criminologie si siguranta publica: 
prevenirea si controlul criminalitatii intr-un stat de drept - Bucuresti, mai 2004 

 Sesiunea internationala de Comunicari Stiintifice Siguranta cetateanului – 
autoritate, comunitate, integrare - Sinaia, mai  

 Conferinta Nationala a Studentilor din Scolile de Administratie Publica – Mamaia, 
mai  

 Schimb de experienta la E.M.C.D.D.A. - Lisabona la invitatia directorului executiv 
ai institutiei europene - Lisabona, martie  

2003 
 Conferinta privind Crearea Sistemului Comun de Lupta Impotriva Abuzului de 

Droguri in Statele din Sud-estul Europei - Dubrovnik, noiembrie  
 A 46-a Sesiune a Comisiei Natiunilor Unite pentru narcotice si  droguri - Viena, 

aprilie  
 Conferinta privind Reducerea consecintelor conexe consumului de droguri - 

Canada, martie  
 Seminarul privind Mijloace moderne de lupta impotriva criminalitatii organizate, 

organizat de PACO – SIMS - Bucuresti, ianuarie  

2002 
 Seminarul privind Noi Amenintari la Adresa Securitatii Mondiale – Terorismul 

Nuclear, organizat de Fundatia Europa 2000 si EURISC - Bucuresti, decembrie  
 Seminarul din cadrul Proiectului privind Violenta cotidiana – Dimensiunea tanara  
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organizat de Consiliul Europei la Centrul European pentru Tineret de la 
Budapesta, octombrie  

 Seminarul privind Instrumente Internationale de Lupta Impotriva Criminalitatii 
Organizate - Ghyula, octombrie  

 Reuniunea privind Politia comunitara si Minoritatile, organizat de OSCE, 
octombrie  

 Masa rotunda cu tema Prevenirea si combaterea traficului de carne vie, organizat 
de Fundatia HANSS SIEDEL,  octombrie  

 Seminarul privind crestere responsabilitatilor pentru ofiterii de poliţie conform 
Recomandarii (2001) 10 referitoare la Codul European de Etica a Poliţiei, cu 
speciala referire la problema minoritatilor organizat la SKOPJE - Republica 
Macedonia, septembrie  

 Conferinta privind Norme si Standarde Europene de Etica a Poliţiei in Situatii 
Obisnuite si de Urgenta, organizata de Consiliul Europei si Ministerul de Interne 
al Lituaniei - Vilnius, martie  

 Intalnirea Grupului Director al Initiativei Anticoruptie a Pactului de Stabilitate 
(SPAI Steering Group) desfasurata sub egida Consiliului Europei si a 
Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, aprilie-mai  

 Conferinta Statelor membre ale Uniunii Europene si a Statelor Candidate asupra 
Drogurilor, desfasurata la Madrid sub Presedintia spaniola a Consiliului Uniunii 
Europene si a reprezentantilor Marii Britanii, iunie  

 A 8-a reuniune plenara a Grupului de State Impotriva Coruptiei (GRECO) care a 
avut ca obiect printre altele analizarea raportului de tara a Poloniei, Romaniei, 
Germaniei si Lituaniei, martie  

1993 – 2001  
 Seminarul privind Drepturile Omului in pragul Mileniului al III-lea – Bucuresti, 

decembrie 2001 
 Seminarul PARTENERIATE UNIVERSITARE PENTRU REFORMA JUSTITIEI, 

organizat in colaborare cu Universitatea TIFFIN, Ohio, SUA - Bucuresti, 
septembrie 2001 

 Al XII-lea Congres International de Criminologie - Seul, 1998 
 Promovarea Relatiilor Interetnice – Bucuresti, 1997 
 Al IV-lea Congres International al Magistratilor in Probleme de Minori si Familie - 

Bremen, 1994 
 Promovarea Relatiilor Interetnice – Neptun, 1993  
 Al IV-lea Congres International Regional de Dreptul Muncii - Bruxelles, 1993 
 Al XI-lea Congres International de Criminologie - Budapesta, 1993 

Limba materna   Romana 

(1 – insuficient, 5 – foarte bine) 

Limbi straine cunoscute:  scris citit vorbit 

Franceza  4 4 4 

Engleza  4 4 4 

Maghiara  4 4 4 

Aptitudini si competente sociale:   Comunicare facila 

 Bun manager 

 Flexibilitate 

 Rezistenta la stres  

 Dinamism, orientare spre soluţii 

 

Afilieri profesionale:    Preşedinte executiv al fundaţiei ACUM (Acţiune pentru o comunitate unită şi 
modernă), 2009 

 Membru în Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de 
substanţe cuprinse în „lista interzisă” de pe lângă Agenţia Naţională Anti-
doping  

 Membru al Asociaţiei Române de Lupta Împotriva Drogurilor  
 Corespondent legal al României în Grupul Pompidou al Consiliului Europei  
 Coordonator si membru al Grupului Mini Dublin 
 Reprezentantul României in Grupul orizontal de lucru al Consiliului 

European  
 Reprezentantul României in Consiliul de Administraţie al Centrului European 

de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction) 

 Fondator Asociaţia Română de Luptă împotriva Drogurilor  
 Fondator Fundaţia Totul pentru viaţă  
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 Membru al Consiliului Director al ICAA (International Council on Alcohol 
and Other Addictions) 2005; membru ICAA, 2003 

 Membru al Iniţiativei Central Est Europene privind Justitia Restaurativă 
din anul 2005 

 Membru al Comisiei de evaluare si acreditare academica de pe langa 
Ministerul Invatamantului intre anii 2001 – 2005 

 Membru al Comisiei pentru acordarea burselor de studii pentru studentii 
romani in strainatate intre anii 2001 – 2005  

 Expert independent pe probleme de drept si reforma justitiei la Fundatia Soros 
Pentru o Societate Deschisa, intre anii 1998 – 2000 

 Expert al Comitetului P.C. – P.O. al Consiliului Europei pe probleme de 
actiune si deontologie a poliţiei – intre anii 1998 - 2001 

Aptitudini si competente 
organizatorice: 

         Contributie in calitate de lider sau manager in cadrul proiectelor cu finantare 
europeana derulate de Universitatea Bucureşti.  

Lider de proiect:: 
Proiect - Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale 
integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri pentru 
integrare pe piata muncii prin actiuni de dezvoltarea instrumentelor si 
metode de lucru inovatoare si realizarea de programe de formare. Proiect este 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
 
        Contributie in calitate de lider sau manager in cadrul proiectelor cu finantare 

europeana derulate de Agentia Nationala Antidrog, in domeniul reducerii 
cererii si ofertei de droguri, dintre care 11 sunt finalizate, 11 se afla in 
derulare, iar 7 se afla in diferite stadii preliminare. Proiectele totalizeaza: 
13.335.817 euro.  

Lider de proiect: 

 PHARE Naţional 2003/005-551.04.13 C – Lupta impotriva traficului si 
consumului de drogurilor, 2.323.883,83 euro, (componenta de 
twinning 700.000 euro iulie 2004-sept 2005, componenta de investitii 
1.899.964.58 euro nov.2005 – iunie 2006),  

 Proiect PHARE 2004 – Consolidarea capacitatii institutionale a 
agentiilor implicate in reducerea cererii de droguri, buget 
1.031035.27 , componenta de twinning - 795.561,75 euro, 15.09.2008-
15.10.2009, componenta investitii -  235.473,20 euro, 30 nov 2006 – 31 
mai 2007,  

 Proiect PHARE 2005 Întărirea şi integrarea în comunităţile locale a 
Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog – investiţii, buget 
57.998,35 euro, 30 nov.2007- martie 2008 

 Proiect PHARE  2006/018-147.05 Consolidarea sistemului integrat de 
asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de 
droguri din Romania (componenta de twinning), Anvelopa nealocată – 
1.100.000 euro, 20.10.2008-20.10.2009,  

 Participation of Romania and Bulgaria in the European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) – strenghtening the 
National Drug Information Focal Points, 2005, budget: 100.000 euro   

 FRED GOES NET – Intervenţii timpurii pentru consumatorii de droguri 
care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară, Programe of 
community action in the field of Public Health (2003-2008 (PHEA), 2007-
2012, Buget: 39.780 euro  

 Prevenirea HIV SIDA în rândul consumatorilor de droguri injectabile 
în comunitate şi în penitenciare, finantator: UNODC, 01.04.2007-2008, 
buget: 115.061 

 PHARE  Naţional 2006/018-147.03.13 „Cresterea eficientei cooperarii 
institutiilor implicate in lupta impotriva drogurilor” componenta de 
twinning - 800.000 euro, 14.02.2008-14.02.2009, componenta investitii - 
619.238 euro, 5.09.2008 – 5.02.2009; 

 
Manager de proiect:  

 proiectele finantate de Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, 
Tuberculozei si Malariei prin programul « Combaterea HIV/SIDA: un 
raspuns cuprinzator, coordonat si multisectorial in Romania »: 
o “Implementarea unui nou sistem de monitorizare a persoanelor 

dependente de droguri”, 2004-dec.2008, buget: 304.090 euro 
o “Dezvoltarea Standardelor de calitate a serviciilor de asistenta 
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si a instrumentelor de lucru” , 01.07.2006-31.12.2008, buget: 
82.100 euro 

 Îmbunătăţirea asistenţei medicale oferită consumatorilor de droguri 
din România dezvoltat în cooperare cu MILDT, Programul de 
Cooperare Internaţională MILDT din cadrul Ambasadei Franţei în 
România, iunie 2006-dec 2007, Buget: 55.400 euro 

 Acord de Finanţare încheiat între Centrul European de Monitorizare 
a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri şi Agenţia Naţională 
Antidrog, Ian-dec 2007, Buget total: 194.444,00 euro  

 Contribuţia activă la implementarea programului de lucru anual al 
Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei 
de Droguri (CEMDDD), ian-dec 2008. Buget total:194.444 euro 

 Improvement of an effective and comprehensive knowledge-based 
demand reduction system, Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, 
TBC şi malariei, runda a 6-a, 31.01.2008-30.06.2009, Buget: 159.706 
EURO 

 Dezvoltarea cadrului instituţional pentru facilitarea accesului 
deţinuţilor la servicii de consiliere pre şi post testare HIV, Fondul 
Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi malariei, runda a 6-a, 
31.01.2008-30.06.2010, 44.000 euro 

 Democraţie, oraşe şi Droguri II (Democracy, Cities and Drugs II – 
DC&D II), Programe of community action in the field of Public 
Health (2003-2008), iunie 2008-iunie 2010, Buget: 97.156 euro  

 Crearea Sistemului naţional integrat de reabilitare a consumatorilor 
de droguri ce au săvârşit fapte penale (Creating the National 
Integrated Rehabilitation System for Drug Addicted Offenders), MATRA 
flex, nov.2008-mai 2009, Buget: 82.102 euro 

 Dezvoltarea şi furnizarea tratamentului alternativ la pedeapsa cu 
închisoarea pentru infractorii dependenţi de droguri în cinci ţări 
europene, ISEC PG SSL- Prevention /Fight of Crime, 2008-2012, 
Buget:429.700 euro 

Coordonator:  
      PEER DRIVE CLEAN, finantare UE buget total: 26.400 euro, martie 2006-iunie 

2008.  
Responsabil ştiinţific de proiect: 

 Monitorizarea variatiilor psihosomatice la pacientii 
toxicodependenti in timpul terapiei de substitutie, Finantare: 
fonduri ale bugetului de stat acordate de către Ministerul Educatiei si 
Cercetarii/ Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica prin 
«Programul Cercetare de Excelenţă», 2006-2007, 150.000 lei  

 Infracţiuni asociate la regimul drogurilor, derulat prin Centrul de 
Securitate Regională – Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii, 
Universitatea din Bucureşti, 2008-prezent, buget: 1.000.000 lei  

Initiator şi promotor in calitate de lider de proiect  

 PHARE 2006/018-147.05.01 Anvelopa Nealocată, Infiinţarea unei 
comunităţi terapeutice în NEPTUN CONSTANTA (studiu de 
fezabilitate), nov 2008-martie 2009, buget:183.950 euro 

 Formarea familială în abilităţi educative pentru prevenirea 
drogodependenţei (Ro-0002), Mecanismul SPATIUL ECOMOMIC 
EUROPEAN (SEE) Norvegia, oct 2009-nov 2010, buget: 349.000, stadiu: 
selectie 

 Crearea si dezvoltarea unei retele de management a proiectelor cu 
specific antidrog, FSE - PODCA  Axa 1 DMI 1.3, 2009-2012, 
Buget:1.993.680 euro, stadiu: aprobat 

 Reţea de servicii vocaţionale pentru consumatorii de alcool şi 
droguri (15 centre vocaţionale), FSE - POSDRU  Axa 6 DMI 6.2, 2010-
2012, Buget: 2.361.800 euro, stadiu: aprobat  

 
 

Permis de conducere:  Categoriile A si B 

 


