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EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

 

  

 Profesor TITULAR, la Universitatea Nicolae Titulescu – 

Facultatea de drept, din anul 1997, unde predau Drept 

execuţional penal pentru studenţii anului IV, cursurile de 

masterat cu cursanţii de la disciplinele de Ştiinţe penale. Conduc 

anual peste 30 lucrări de licenţă şi lucrări de dizertaţie. Din 

01.07. 2010 s-a aprobat calitatea de conducător de doctorat la 

Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept , domeniul 

drept, subdomeniul Drept Execuţional Penal. 

 Conduc Cercul de Cercetare ştiinţifică a studenţilor anului IV, 

precum şi programul de cercetare a masteranzilor pe linia 

cunoaşterii Sistemului penitenciar românesc şi aplicarea 

Convenţiei Europene 2006 în activitatea penitenciară. 

 Organizeze vizite de studiu şi cercetare împreună cu cadrele de 

conducere ale Catedrei de drept penal şi procedură penală la 

penitenciare pentru familiarizarea absolvenţilor cu problematica 

închisorilor şi a condamnaţilor; 

 Profesor asociat cu contract la Academia Forţelor terestre Sibiu 

(din 2004) - Facultatea de administraţie publică - cu activitate 

didactică la formele de pregătire universitară de licenţă; 

cursurile predate abordează tematici legate de Teoria generală a 

statului şi dreptului cu studenţii anului I, Drept penal cu 

aplicabilitate în activitatea ofiţerilor de administraţie cu studenţii 

anului II, precum şi Drept procesual penal cu aplicabilitate 

pentru ofiţerii de administraţie cu studenţii anului III. 
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Conducător de lucrări de licenţă în domeniu administraţiei. 

 Profesor asociat prin cumul la Academia Naţională de Informaţii 

din anul 2003, la Departamentul de Informaţii, unde predau 

cursul de Fundamente de drept penal  cu aplicabilitate pentru 

ofiţerii de informaţii şi cursurile masterale cu aceeaşi tematică. 

Conduc anual peste 10 lucrări de licenţă şi lucrări de dizertaţie.  

 Preşedintele colectivului de redacţie a „Revistei de ştiinţă 

penitenciară” din anul 1990 pînă în anul 1997, unde s-au publicat 

lucrări de referinţă ale subsemnatului şi a altor cercetători în 

domeniu, cu privire la reforma penitenciară, programele de 

dezvoltare instituţională pentru reforma ce s-a făcut după 

evenimentele din 1989. 

 Membru al colectivului de redacţie al revistei „Analele Academiei 

Naţionale de Informaţii” (din 2003) cu responsabilităţi privind 

planul editorial şi evaluarea ştiinţifică a studiilor publicate 

 Membru al colectivului de redacţie al revistei Psihosociologia 

mass-media a Academiei Naţionale de Informaţii din anul 2003. 

 În A.N.I. am îndeplinit unele activităţi şi responsabilităţi cum ar 

fi: organizarea şi coordonarea desfăşurării studiilor universitare 

de licenţă, cercetarea ştiinţifică, activitatea de editare a 

manualelor şi cursurilor, organizarea de activităţi de 

învăţământ;.  

 Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii între anii 2003-2005. 

 Profesor universitar ANI (iulie2003) cu activitate la formele de 

pregătire universitară de licenţă şi de masterat; cursurile predate 

abordează tematica legată de: Drept aplicat pentru  asigurarea 

juridică a activităţii de informaţii . 

 Coordonatorul activităţii, cu responsabilităţi privind proiectarea 

şi realizarea planului de învăţământ, organizarea activităţilor 

practice de documentare şi evaluarea disertaţiilor de absolvire. 

 Titular de disciplină de Istoria statului şi dreptului la Facultatea 

de drept a Universităţii Nicolae Titulescu din 1997 şi până în 

prezent. 

 Titular de disciplină la Drept execuţional penal la Facultatea de 

drept a Universităţii Nicolae Titulescu din 1997 şi până în 

prezent. 

 Titular de disciplină la Drept execuţional penal la Facultatea de 

drept a Universităţii din Bucureşti între 1997 – 1999. 

 Director general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor din 

Ministerul justiţiei, cu grad de general de divizie, unde am 

parcurs toate treptele ierarhiei militare, pe funcţii de execuţie şi 

conducere din 1970 până în 1997 

 Ofiţer în cadrul Ministerului de Interne – arma penitenciare, din 

anul 197o până în 1990 când instituţia a fost transferată la 

Ministerul Justiţiei 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE  

 

  Profesor, rector, iar ulterior prorector al Academiei 

Naţionale de Informaţii din luna iulie 2003, în urma 

confirmării alegerilor din cadrul senatului academiei, prin 

Ord. MECT nr. 4880 din 16 .09. 2003 şi Ord. Directorului 

S.R.I. nr. DP 0743/04.07.2003 
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 Profesor universitar din sept. 2003, la disciplina 

„Fundamente de drept şi asigurarea juridică a activităţii de 

informaţii”, în urma admiterii dosarului de concurs, 

confirmat prin Ord. MECT nr. 4628 din 06.09.2004. 

 Profesor univ. din sept.2005 prin recunoaşterea titlului de 

Senatul Universităţii Nicolae Titulescu, pe baza dosarului de 

concurs în cadrul Catedrei de drept penal, disciplina Drept 

execuţional penal. 

 Din iulie 2003 am îndeplinit funcţia de conferenţiar la 

Departamentul de informaţii a Facultăţii de informaţii, din 

academia Naţională de Informaţii, în urma admiterii 

dosarului de concurs pe post, confirmat prin Ord. MECT nr. 

4048 din 04. 06. 2003, la disciplina „Fundamente de drept şi 

asigurarea juridică a activităţii de informaţii” 

 Din acelaşi an am funcţionat în calitate de conferenţiar 

asociat la Academia Forţelor Terestre Sibiu, în cadrul 

Facultăţii de administraţie publică, unde predau cursul de 

Teorie Generală a statului şi dreptului, cursul de Drept penal, 

precum şi cursul de Procedură penală. 

 Din anul 2005 am funcţionat în calitate de conferenţiar la 

Facultatea de drept a Universităţii Nicolae Titulescu, asociat 

cu contract, unde am predat şi unde continui să predau 

cursurile de Istorie a statului şi dreptului românesc, Drept 

execuţional penal şi Drept execuţional penal pentru cursul de 

masterat de Ştiinţe penale. 

 Din 15 martie 2002 şi până în iulie 2003 am îndeplinit funcţia 

de consilier al adjunctului Directorului Serviciului Român de 

Informaţii, fiind ulterior mutat la Academia Naţională de 

informaţii ca urmare a concursului pe funţia de conferenţiar. 

 Începând cu ianuarie 2001 am fost numit consilier juridic al 

ministrului justiţiei unde am lucrat până în data de 

11.11.2001 când am demisionat. În această perioadă am 

lucrat ca lector la Universitatea Nicolae Titulescu în cadrul 

catedrei de drept penal. 

 Din 1 aprilie 2000 am devenit avocat definitiv, la nivelul 

tuturor instanţelor, activitate suspendată temporar ca urmare 

a activităţii în ministerul justiţiei şi Serviciul Român de 

Informaţii. 

 Începând din anul 1990 şi până în luna mai 1997, am 

îndeplinit funcţia de director general al administraţiei 

penitenciarelor, unde pe linia ştiinţei militare am condus un 

sistem naţional unic în felul său format din 34 unităţi militare 

şi aparatul central precum şi serviciul independent de 

informaţii . Am fost avansat la gradul de colonel, general de 

brigadă, şi general de divizie de justiţie. 

 În anul 1997 am susţinut  teza de doctorat cu tema „Reforma 

sistemului penitenciar românesc, în care am expus principiile 

trecerii acestei arme din subordinea Ministerului de Interne 

la Ministerul Justiţiei. Am pus bazele teoretice ale înfiinţării 

Serviciului independent de protecţie şi anticorupţie din 

Ministerul de Justiţie. Prin Ord. Ministerului Învăţământului 

nr. 4268 din 23.07.1997 mi s-a conferit diploma de doctor în 
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drept, specializarea „Drept poliţienesc” 

 Între anii 1070 până în 1990 am ocupat în mod cronologic 

toate tipurile de funcţii de execuţie şi conducere în 

administraţia penitenciarelor de la gradul şi funcţia de ofiţer 

de serviciu până la director general. În întreaga mea 

activitate nu am făcut poliţie politică, şi nu am îndeplinit 

funcţii politice în aparatul de partid din armată sau din 

Ministerul de Interne, deşi am fost membru de partid ca toţi 

ofiţerii. După Revoluţia din 1989, nu am mai activat în nici un 

fel de activitate politică, înţelegând să-mi dedic eforturile 

pentru propăşirea instituţiilor noi în care am lucrat şi lucrez 

 Din 1067 până în anul 1970 am fost elev student la Şcoala de 

ofiţeri a Ministerului de Interne- specialitatea 

PENITENCIARE, pe care am absolvit-o ca şef de promoţie, 

după care am continuat doi ani studii universitare la 

Facultatea de drept pe care am absolvit-o cu diplomă de 

licenţă în anul 1972. Am urmat cursuri postuniversitare de 

criminologie specializându-mă în prevenirea criminalităţii. 

 Am absolvit în anul 1967 cursurile liceale cu diplomă de 

maturitate, la Liceul nr. 14 din oraşul natal Cluj-Napoca. 

ACTIVITATE 

ŞTIINŢIFICĂ 

REPREZENTATIVĂ 

1989 – 1991 Elaborarea cu „Intercenter Milano” a lucrării de 

cercetare ştiinţifică de tip „Grand” „Sida în penitenciare”; 

1997–1995 Membru al Consiliului Director al Administraţiilor 

Penitenciare din Consiliul Europei: 

1997 – 1990 Elaborarea sub directa mea coordonare, în calitate 

de director DGP, a peste 100 proiecte de „Ordin” ale ministrului 

Justiţiei şi 70 „Ordine” ale directorului general al DGP pentru 

trecerea administraţiei de la regimul comunist la regimul penitenciar 

european, conform standardelor R(87) 

1990 – Am întocmit şi am coordonat punerea în practică a 

„Programului de depolitizare” a sistemului penitenciar din 

România; 

Împreună cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române am 

organizat programul de recuperare morală din penitenciare, 

depolitizarea tuturor activităţilor, construirea a 34 locaşuri de cult şi 

biserici în incinta penitenciarelor, angajarea unui număr de capelani 

pentru furnizarea de servicii religioase conform cu recomandările 

Consiliului Europei. 

       1995 – Am elaborat lucrarea „Istoria penitenciarelor din 

România” publicată, ediţie recentă în anul 2007; 

1995 – Am elaborat proiectul „Programului de urgenţă privind 

ameliorarea condiţiilor de regim în penitenciare” 

1997 – Am terminat doctoratul în ştiinţe juridice şi poliţieneşti, 

teza „Reforma penitenciarelor din România” 

1997 – 1999 Am elaborat lucrarea „Istoria statului şi dreptului 

românesc”, în trei ediţii până în prezent, cu peste 2000 exemplare 

(ediţie recentă în anul 2004) 

2002 – am elaborat lucrarea „Drept execuţional penal”, 

tipografiată în anul 2004, reeditată de mai multe ori, fiind epuizată 

de fiecare dată foarte repede 

2003 – Am elaborat 14 lucrări de „Fundamente de drept” pentru 

activitatea ofiţerilor de informaţii. Lucrarea „Fundamente de drept 

a fost tipărită în anul 2004 în două volume nesecrete şi în alte două 
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volume clasificate; 

2004- Am elaborat lucrarea „Dreptul informaţiilor”. 

Am coordonat programul de cercetare ştiinţifică a cadrelor din 

A.N.I., iar în calitate de rector am coordonat „Sesiunea de cercetare 

ştiinţifică” martie 2004, unde coordonez şi volumul al II-lea 

2005- 2008 Am elaborat manuale şi cursuri universitare , 

monografii pentru audienţii de la Universitatea Nicolae Titulescu cu 

tematică de drept execuţional penal european şi românesc. 

2009 – 2015 Am elaborat 6 ediții ale ”dreptului execuțional 

penal” Editura Universul Juridic 

2013 -2015  – Am elaborat în colaborare trei ediții ale ”Noul Cod 

penal comentat” – Editura Universul Juridic 

2015 – Am elaborat ” Executarea sancțiunilor penale” în 

colaborare, Editura Universul Juridic. 

PARTICIPARE LA 

ACTIVITĂŢI  

INTERNE ŞI 

INTERNAŢIONALE 

- în perioada 22- 24 noiembrie 1993 – în Italia la Roma, am 

coordonat împreună cu administraţia penitenciară italiană, 

„Conferinţa Ad-hoc a directorilor Administraţiilor penitenciare din 

Europa”- cu tema Administraţiile închisorilor din estul Europei, în 

final obţinându-se atestate privind cunoaşterea documentelor 

internaţionale părivitoare la aplicarea drepturilor omului în mediile 

carcerale; 

- În perioada 14- 16 ianuarie 1994 am participat în calitate de 

membru al Comitetului Coordonator al Centrului Internaţional de 

Cercetări şi Studii Sociologice, Penale şi Penitenciare la o 

specializare privitoare la aplicarea regimului condamnaţilor bolnavi 

de SIDA; 

- în perioada 28 ianuarie- 09 februarie 1994, am realizat o 

specializare, în cadrul unei burse oferite de Ronald W Nikkel -   

preşedintele organizaţiei „Prison   Felowship   International” 

privitoare la „Regimul diferenţiat al condamnaţior la pedepse penale 

din Marea Britanie şi S.U.A. 

-  în perioada 23 – 27 octombrie 1995 am prezentat în Ungaria, 

la Balaton în cadrul Conferinţei internaţionale cu privire la 

minorităţile din penitenciare, studiul „Situaţia minorităţilor etnice şi 

religioase din penitenciarele româneşti”. 

 - în perioada 30 ianuarie – 6 februarie am participat la 

invitaţia Congresului S.U.A. la Micul dejun de rugăciune naţională, 

precum şi la Simpozionul „Prison Felowship International” unde am 

prezentat studiul „ Situaţia închisorilor româneşti după Revoluţia 

din decembrie 1989”. 

- în perioada 16 – 18 mai am participat în Franţa, la Paris la 

cea de a 11-a Conferinţă a Directorilor administraţiilor penitenciare 

din Europa, organizată de Consiliul Europei CDPS, al cărui membru 

desemnat de România eram, unde am prezentat studiul 

„Administraţiile penitenciare faţă în faţă cu inflaţia carcerală”; 

- în perioada 31 ianuarie – 05 februarie 1996, la invitaţia 

Congresului S.U.A am participat la Micul dejun de rugăciune 

Naţională, ocazie cu care am prezentat unui grup de oameni de 

afaceri americani, posibilităţile de dezvoltare a unor programe de 

reinserţie socială a condamnaţilor din România; 

- în perioada 18 – 22 martie 1996 am participat în Franţa, la 

Strasbourg, la palatul Consiliului Europei, la a 31- a reuniune a 

Consiliului de Cooperare Penologică unde am prezentat studiul 
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„Implementarea Regulilor europene R87 în sistemul penitenciar 

românesc; 

- în perioada 4- 8 septembrie1996 am participat în Ungaria, la 

Piliszsentkerest, la Conferinţa internaţională „Cooperarea şi 

legătura dintre organizaţiile sociale şi sistemul penitenciar în 

reabilitarea condamnaţilor” unde am prezentat studiul 

„Organizaţiile neguvernamentale ce funcţionează în România ce au 

ca obiect de activitate consilierea şi sprijinirea condamnaţilor în 

vederea liberării şi resocializării; 

- în perioada 19 – 11 noiembrie 1996 am participat în Franţa la 

Strasbourg, la palatul Consiliului Europei la a 32-a Reuniune a 

Consiliului de Cooperare Penologică, în calitate de membru al 

acestui consiliu,  unde am prezentat studiul „Prevalenţa bolii SIDA şi 

a tuberculozei în penitenciarele româneşti şi regimul acestor 

categorii de bolnavi în aplicarea Regulilor penitenciare europene 

R87” ; 

- în perioada 19 – 22 noiembrie 1996 am participat în Franţa , 

la Strasbourg, la Conferinţa de Cercetări Criminologice, unde am 

prezentat studiul „Ţări în transformare: efectele schimbărilor 

politice, sociale şi economice asupra criminalităţii şi justiţiei penale 

în România”; 

        - în anul 2001 am elaborat lucrarea „Principatele române pe 

timpul Regulamentelor Organice” ce a fost prezentată în sesiunea de 

cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice de la Universitatea Nicolae 

Titulescu; 

-  am coordonat în anul 2002 Cercul de cercetare ştiinţifică a 

studenţilor unde au fost elaborate peste 40 de lucrări , în cadrul 

Facultăţii de Drept din Universitatea Nicolae Titulescu; 

- am publicat trei studii în anul 2003 în revista „Psihologia. 

Mass media” în nr. 3 şi 4/2003referitoare la: „Problemele pedepsei şi 

abordarea lor filozofică”, „Dreptul şi informaţiile”, „Analiză de 

jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor omului în materie 

penală, în cauze privind România”; 

în luna octombrie 2003, în Turcia, la Ankara, am realizat un 

schimb de experienţă pe linia organizării şi desfăşurării 

învăţământului universitar la Ministerul de Informaţii al acestei ţări; 

- am publicat în anul 2004 în cadrul A.N.I. lucrarea „Dreptul şi 

informaţiile”, precum şi lucrarea „Ştefan cel Mare apărătorul 

Europei timpului său”. 

- am organizat în calitate de director al administraţiei 

penitenciare din România între anii 1990 – 1997 un număr de 32 

întâlniri cu reprezentanţi ai administraţiilor penitenciare din 

Germania, Franţa, Anglia, Canada, Olanda, Italia, toate ţările din 

estul Europei, Rusia, şi S.U.A. 

- am asigurat conducerea ştiinţifică a „Revistei de Ştiinţă 

Penitenciară” între anii 1990 – 1997, unde am încercat să 

popularizez toate documentele internaţionale în materie, precum şi 

experienţa teoretică şi practică a cadrelor; 

- am întocmit patru proiecte pentru o nouă lege de executare a 

pedepselor şi a măsurii arestării preventive, legii probaţiunii şi 

Statutul cadrelor, pentru realizareqa celor mai stringente măsuri 

privind regimul condamnaţilor, drepturile omului în închisori şi 

realizarea demilitarizării şi depolitizării sistemului ; 
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- în perioada 2004 până în prezent am fost cooptat în 8 comisii 

de acordare a titlului de doctor în drept, întocmind referate de 

specialitate pentru drept penal, criminologie, drept execuţional şi 

procedură penală; 

- am întocmit numeroase referate pentru doctoranzii din 

diferite etape de studiu din Şcoala doctorală a Universităţii Nicolae 

Titulescu - pentru domeniul Ştiinţelor penale; 

- de la ultima promovare am întocmit şi publicat în diverse 

reviste de specialitate, peste 20 articole cu conţinut ştiinţific în 

diverse domenii şi despre activitatea execuţional penală; 

 - de la ultima promovare, anul 2006, am participat la 36 

manifestări ştiinţifice, Conferinţe Internaţionale din ţară şi 

străinătate, unde am susţinut comunicări, cele mai multe publicate în 

volumele manifestărilor respective; 

- de la ultima promovare, 2006 şi până în preyent am condus 

un grant în calitate de director, am participat la un grant în calitate 

de membru, am condus un Proiect de cercetare, în calitate de 

director. Acestea s-au finalizat cu rezultate valorificate prin lucrări 

puse la dispoyiţie specialiştilor şi  ministerelor interesate 

În prezent, din 2009, particip ca responsabil de o subdiviziune 

a unui Program Inernaţional în colaborare cu Administraţia 

Naţională a penitenciarelor, Ministerul Justiţiei din Italia, Ministerul 

Muncii din Italia, Biserica Ortodoxă Română, pe linia reinserţiei 

persoanelor liberate din penitenciare. 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

Limba maternă româna 

Limbi străine 

cunoscute 

 

 engleză – citit, scris, vorbit 
 franceză – citit, scris, vorbit fluent 

Aptitudini şi 

competenţe sociale  
 deoarece peste 30 de ani de carieră i-am dedicat 

învăţământului, desfăşurând acum activitate didactică permanentă, 

calitatea comunicării şi promovării muncii în echipă au fost şi sunt 

esenţiale pentru a realiza obiectivele propuse şi eficientizarea tuturor 

activităţilor; realizările au fost şi sunt rezultatul studiului, a nevoii 

de cunoaştere, al adaptării la nou al desfăşurării tuturor activităţilor 

în context cu reorientările şi restructurările sistemului de aplicare a 

prevederilor execuţional penale şi implicit al celor ce se ocupă de 

perfecţionarea reformatorilor. 

 

Aptitudini şi 

competenţe 

organizatorice  

 conduc activităţile de învăţământ, particip în calitate de 

profesor asociat invitat la alte structuri din domeniul militar şi civil. 

Competenţele organizatorice le-am dobândit şi perfecţionat pe 

parcursul întregii cariere desfăşurate în învăţământul militar şi civil, 

unde am avut funcţii de conducere şi de coordonare. 

Aptitudini şi 

competenţe tehnice  

utilizez frecvent calculatorul, atât în redactarea lucrărilor, studiilor 

şi eseurilor întocmite pentru publicare cât şi în activităţile didactice 

(POWER POINT) 

Permis de  conducere  categoria „B” 

Alte aptitudini şi 

competenţe  
 rezistenţă la efort fizic şi intelectual, bună memorie vizuală şi 

auditivă , capacitate de analiză şi sinteză. 
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INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

 

1. Pe linia activităţii profesionale penitenciare am fost onorat 

să primesc cele mai înalte distincţii şi ordine şi să fiu avansat la 

gradul de general de brigadă, apoi la gradul de general de divizie 

(actualmente general maior) 

 2. Am primit din partea Bisericii Ortodoxe Române, pentru 

introducerea educaţiei moral creştine în închisori şi pentru 

construirea a 28 capele şi 4 biserici „Marea cruce patriarhală” ; 

3. În anul 2003, cu ocazia aniversării înfiinţării S.R.I. mi s-a 

conferit „Ordinul Naţional Pentru Merit în gradul de Cavaler, prin 

Decretul 973/2002 pentru servicii importante în îndeplinirea 

activităţilor de informaţii cu relevanţă în apărarea siguranţei 

naţionale. 
4. Am primit „Diploma de general de onoare al Statului 

Alabama S.U.A.” pentru contribuţia la dezvoltarea activităţilor de 

reinserţie socială şi probaţiune. 

5. De-a lungul activităţii profesionale am primit numeroase 

distincţii, medalii, diplome care atestă diverse realizări personale ori 

ca reprezentant al unor instituţii româneşti, în activităţi diferite 

6. Pentru reforma penitenciarelor din România am fost invitat 

de Congresul S.U.A. de două ori la Micul Dejun de rugăciune al 

preşedintelui statelor Unite ale Americii 

6. Sunt membru al Institutului de cercetare a totalitarismului 

de pe lângă Academia Română din anul 2008. 

7. Membru al Asociaţiei de Drept penal internaţional, 2009; 

8. Din anul 1990 sunt mebru în bordul Prison Felowship 

România, asociaţie afiliată la Prison Felowship International, ce face 

parte dintre organiyaţiile afiliate la O.N.U.  

 

Prof. univ. dr. 

                                                         Ioan CHIŞ 
 

 


