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Curriculum Vitae 
Europass

Informaţii personale 

Nume / Prenume MAGDALENA NICOLAE - CĂTĂLIN 

Adresa(e)  

Telefon(oane)  

E-mail(uri) magdalena.catalin@gmail.com, catalin.magdalena@just.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii  

Sex Masculin 

Domeniul ocupaţional 

Locul de muncă 

Drept 

Tribunalul Bucureşti –  Președinte Secţie Penală 
 judecător cu grad de curte de apel 

Experienţa profesională 

Perioada 

Activitate jurisdicţională: 

2018-prezent 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada 

Preşedinte al Secţiei Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti și judecător specializat în materia dreptului penal 

2015 - 2018 
Funcţia sau postul ocupat Judecător specializat în materia dreptului penal în cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia Penală; 

Perioada 2011 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat Judecător specializat în materia dreptului penal în cadrul Judecătoriei Cornetu; 

Perioada 2009 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa; 

Perioada 2006 – 2009 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 

Perioada 2001 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti; 
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Perioada 1998 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Brigada de Combatere a Crimei 
Organizate. 
 
 
Alte funcţii conexe activităţii jurisdicţionale 
 
2018-prezent  
Preşedinte al Secţiei Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti 
 
2020-prezent 
Formator colaborator pentru activitatea de formare continuă în cadrul Institutului Național al Magistraturii 
 
2019 
Membru ales - reprezentant al personalului de instruire în Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri 
 
2019-prezent 
Personal de instruire colaborator extern pentru formare iniţială (formator) la disciplina Drept procesual penal în 
cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri - Hotărârea nr. 99/04.06.2019 a Consiliului Superior al Magistraturii 
 
2019-prezent 
Personal de instruire colaborator extern pentru formare continuă (formator) la disciplina Drept procesual penal 
în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri - Hotărârea nr. 130/17.09.2019 a Consiliului Superior al Magistraturii 
 
2018-prezent 
Personal de instruire colaborator extern pentru formare continuă (formator) la disciplina Cooperare Judiciară 
internaţională în materie penală la Şcoala Naţională de Grefieri - Hotărârea nr. 895/13.09.2018 a Consiliului 
Superior al Magistraturii 
 
2017- prezent  
Membru ales al Colegiului de conducere al Tribunalului Bucureşti  
 
2017 – prezent 

Judecător delegat la compartimentul „Cooperare judiciară internaţională în materie penală” din cadrul 

Tribunalului Bucureşti 

 

2015-2017; 2019-prezent 

Judecător delegat la compartimentul „Executări penale” din cadrul Tribunalului Bucureşti 

 

2013-2015 

Membru ales al Colegiului de conducere al Judecătoriei Cornetu 
 
 2013-2015 

Membru al Comisiei de evaluare a activităţii judecătorilor din cadrul Judecătoriei Cornetu  

 

2011-2015 

Judecător delegat la compartimentul „Executări penale” din cadrul Judecătoriei Cornetu 

 

2012-2015 

Judecător desemnat responsabil în domeniul protecţiei muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei 

mediului 

 

2013-2014 

Judecător desemnat înlocuitor al preşedintelui Judecătoriei Cornetu în caz de imposibilitate de exercitare a 

funcţiei de către acesta 

 

2011-2014  
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Judecător responsabil cu activitatea Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Judecătoriei Cornetu 

 

 

2011-2014 

Judecător desemnat purtător de cuvânt al Judecătoriei Cornetu 

 

2009-2011 

Procuror desemnat purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa 

 
 

Activităţi didactice şi în calitate de expert: 

 

2021 

Expert – judecător în cadrul proiectului „Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului 

judiciar”, finanţat în cadrul mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021 

 

2020  

Expert – judecător în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta 

de parchete” (Cod SIPOCA/MySMIS: 761/133850) derulat de către Consiliul Superior al Magistraturii 

 

2020 

Expert – judecător în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management 

strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS” derulat de către Ministerul Justiţiei – componenta privind analiza la 

nivel macro în vederea dezvoltării noului sistem ECRIS 

 

2020  

Expert – judecător, în domeniul Drept penal. Drept procesual penal în cadrul proiectului derulat de Institutul 

Naţional la Magistraturii ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” finanțat în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020” vizând îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și a abilităților 

membrilor sistemului judiciar (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor 

sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor) 

 

2019-prezent 

Activităţi de formare iniţială a cursanţilor Şcolii Naţionale de Grefieri 

 

2018-2019 
Expert – judecător, în domeniul Drept procesual penal şi Cooperare judiciară internaţională în materie penală 
în cadrul proiectului „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față 
noilor provocări legislative”- cod SIPOCA 455, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020 (POCA) 
 

2018-prezent 

Activităţi de formare continuă a personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti prin Şcoala Naţională 

de Grefieri 

 

2017-prezent 

Activităţi de seminar – asistent universitar doctorand la disciplina „Drept procesual penal” în cadrul Facultăţii de 

Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti (2017-2020) și la disciplina „Cooperare judiciară 

internațională în materie penală” (2021) 

 

2018 

Prezentare tematică în cadrul formării continue descentralizate a magistraților la nivelul Tribunalului Bucureşti 

şi instanţelor arondate 

 

2013 
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Îndrumător de stagiu de specializare a grefierilor arhivari şi grefierilor registratori recrutaţi prin concurs şi 

evaluator al activităţii acestora 

 

Alte activităţi conexe activităţii didactice: 

 

2021 

Membru în grupul tehnic de lucru constituit la nivelul Ministerului Justiției pentru implementarea unor modificări 

ale Codului penal și Codului de procedură penală 

 

2019-2021 

Membru în comisia de elaborare a subiectelor, comisia de contestaţii și comisia de corectare la examene 

susţinute pentru admiterea candidaţilor la Şcoala Naţională de Grefieri 

 

2019 

Membru desemnat în comisia de contestaţii la examenul organizat de Curtea Militară de Apel pentru ocuparea 

unor posturi vacante de grefier în anul 2019 

 

2017-prezent 

Cadru didactic coordonator al studenţilor din anul IV ai Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din 

Bucureşti în ceea ce priveşte elaborarea şi susţinerea lucrărilor de specialitate prezentate la Cercul ştiinţific de 

Drept procesual penal „Electa una via” 

 

2011 

Membru al Comisiei de evaluare a concursului de procese simulate organizat de Universitatea Nicolae Titulescu 

în parteneriat cu Universitatea Româno – Americană 

 

 

Activităţi de formare în calitate de speaker: 

 

2021 

Speaker la webinarul cu tema “Camera preliminară – aspecte de practică neunitară și soluții de bune practici”, 

proiect POCA, București 

 

2020 

Speaker la webinarul cu tema “Citarea și comunicarea actelor de procedură în cauzele cu elemente de 

extraneitate”, proiect POCA, București 

 

 2020 

Speaker la webinarul cu tema “Aspecte de practică neunitară”, proiect POCA, București 

 

2020  

Speaker la Conferinţa naţională de drept penal al afacerilor, ediţia a VIII-a, organizată în format online în perioada 

7-9 iulie 2020, organizată de Universul Juridic, Bucureşti (https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-

drept-penal-al-afacerilor-editia-a-viii-a-on-line/) 

 

2020 

Speaker la Conferinţa naţională „Prevenirea şi combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor 

liberale”, organizată de Universul Juridic, Bucureşti (https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-

prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale)  

 

2020 

Speaker la Conferința Prevenirea riscurilor de natură penală în afaceri - prezentare cu tema “Rolul justiției penale 

pentru sănătatea afacerilor”, București 

 

2020 
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Speaker (expert formator) în 2 sesiuni de formare în cadrul Programului derulat de Institutul Naţional al 

Magistraturii în cadrul proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” finanțat în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020” vizând îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și a 

abilităților membrilor sistemului judiciar (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, Parchetul de pe lângă Curtea 

de Apel Constanţa şi parchetele arondate acestora). 

 

2020 

Moderator/Speaker la dezbaterea juridică pe tema „Legea spălării banilor: Moş Crăciun este beneficiarul real al 

cadourilor pentru copii” organizată de Societatea de Științe Juridice - Juridice.ro ed. 324, Bucureşti 

(https://dezbateri.juridice.ro/12754/legea-spalarii-banilor-mos-craciun-este-beneficiarul-real-al-cadourilor-

pentru-copii)  

 

2019 

Moderator/Speaker la dezbaterea juridică pe tema „Avem un computer, ce-i de făcut. Percheziţia informatică”  

organizată de Societatea de Științe Juridice - Juridice.ro ed. 316, Bucureşti 

(https://dezbateri.juridice.ro/12479/avem-un-computer-ce-i-de-facut-perchezitia-informatica)  

 

2019 

Moderator/Speaker la dezbaterea juridică pe tema „Clişee în procesul penal”  organizată de Societatea de Științe 

Juridice - Juridice.ro ed. 310, Bucureşti, (https://dezbateri.juridice.ro/12417/clisee-in-procesul-penal)  

 

2019 

Moderator/Speaker la dezbaterea juridică pe tema „Ridicarea silită de obiecte şi înscrisuri vs. Percheziţie 

domiciliară”  organizată de Societatea de Științe Juridice - Juridice.ro ed. 248, Bucureşti 

(https://dezbateri.juridice.ro/11755/efectuarea-si-valorificarea-expertizei-evaluatorii-in-procesul-penal)  

 

2019 

Moderator în cadrul secţiunii de Drept penal la Conferinţa „Litigators”, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice 

şi Baroul Bucureşti 

 

2019 

Moderator/Speaker la dezbaterea juridică pe tema „Efectuarea şi valorificarea expertizei evaluatorii în procesul 

penal” organizată de Societatea de Științe Juridice - Juridice.ro  ed. 287 

(https://dezbateri.juridice.ro/11755/efectuarea-si-valorificarea-expertizei-evaluatorii-in-procesul-penal) 

 

 

2019 

Speaker în 3 (trei) sesiuni de formare în cadrul Programului multianual de formare profesională continuă 2018-

2020 elaborat în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar 

pentru a face față noilor provocări legislative”, cod SIPOCA 455, Cod My SMIS 118716, finanțat prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) 

 

2019 

Moderator/Speaker la dezbaterea juridică pe tema „Ridicarea silită de obiecte şi înscrisuri vs. Percheziţie 

domiciliară” organizată de Societatea de Științe Juridice - Juridice.ro  ed. 248 

(https://dezbateri.juridice.ro/11164/ridicarea-silita-de-obiecte-si-inscrisuri-vs-perchezitie-domiciliara) 

 

2018 

Speaker la dezbaterea juridică pe tema „Termenele în materia măsurilor preventive. CCR vs. ICCJ” organizată 

de Societatea de Științe Juridice - Juridice.ro  ed. 236 (https://dezbateri.juridice.ro/10552/termenele-in-materia-

masurilor-preventive-ccr-vs-iccj) 

 

2018 

Speaker în 4 (patru) sesiuni de formare în cadrul Programului multianual de formare profesională continuă 

2018-2020 elaborat în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului 
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auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”, cod SIPOCA 455, Cod My SMIS 118716, finanțat prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) 

 

2018 

Speaker la dezbaterea juridică „Legal Point 81” pe tema „Drepturile persoanelor condamnate” organizată de 

Universul Juridic (https://www.universuljuridic.ro/emisiunea-tv-legal-point-81-jud-andrei-viorel-iugan-si-jud-

catalin-magdalena-drepturile-persoanelor-detinute/) 

 

2017 

Moderator al Cercului ştiinţific de Drept procesual penal „Electa una via” organizat de Facultatea de Drept a 

Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti 

 

 

Specializări: 

 

 Domenii de drept : 

 

  Drept penal  

 

  Drept procesual penal 

 

  Dreptul execuţional penal 

 

  Cooperare judiciară internaţională în materie penală 

 

 

Evaluări Profesionale: 

 

2021 

Evaluarea activității desfășurate în cadrul Institutului Național al Magistraturii – calificativ „Performant” (nota 

9,95) 

 

2021 

Evaluarea activității desfășurate în cadrul Școlii Naționale de Grefieri – calificativ „Foarte bine” (100 pct.) 

 

2015-2017 

Calificativul „Foarte Bine”, conform Raportului de evaluare a activităţii profesionale 

 

2011-2015 

Calificativul „Foarte Bine”, conform Raportului de evaluare a activităţii profesionale 

 

2009-2011  

Calificativul „Foarte Bine”, conform Raportului de evaluare a activităţii profesionale 

 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

 
 
 
 
 
2018-2019 
STUDII POSTUNIVERSITARE PSIHOPEDAGOGICE 
Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică 
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti – Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (absolvent 
Modul I şi Modul II) 
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Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

2017-prezent 
Universitatea „Nicolae Titulescu” - Facultatea de Drept 
 
 
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT – Drept execuţional penal 

Perioada 1998 –1999 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Facultatea de Drept – Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

STUDII POSTUNIVERSITARE/MASTERAT “Ştiinţe penale - Criminologie”; 

Perioada 1994 – 1998 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

FACULTATEA DE DREPT din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ: notă 9,33; lucrare de licenţă notă 10,00 
 

Activitate ştiinţifică - Coautor lucrare - Buletinului Jurisprudenței Tribunalului București pentru anul 2019, Ed. Universul Juridic, 
București, 2020; 

 
- Coautor lucrare - Aspecte jurisprudenţiale privind infracţiunea de spălare a banilor. Conţinut constitutiv. 

Caracter subsecvent în raport cu infracţiunea premisă. Corelaţia cu infracţiunea de evaziune fiscală, Revista 
Dreptul, București, 2020; 

 
- Coautor lucrare - Buletinului Jurisprudenței Tribunalului București pentru anul 2018, Ed. Universul Juridic, 

București, 2020; 
 
- Autor articol “European Protection Order in criminal matters: a new form of cooperation in European Union”, 

prezentat la conferinţa internaţională Challenges of the Knowledge Society (CKS 2019), Bucureşti; 
 
- Autor articol “Compensatory Action – A new legislative action imposed on national authorities as consequence 

of recent case-law of the European court of human rights”, prezentat la conferinţa internaţională Challenges 
of the Knowledge Society (CKS 2018), Bucureşti; 

 
- Autor articol „Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate”, în Revista 

Dreptul, nr. 11/2017; 
 
- Autor articol „Aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 pe calea contestaţiei la executare. Inadmisibilitate”, în 

Revista Dreptul, nr. 8/2017; 
 

Recunoaştere profesională - Scrisoare de mulţumire din partea directorului adjunct al  Școlii Naționale de Grefieri pentru efortul depus în 
cadrul sesiunilor de formare continuă în această instituție în anul 2020; 

- Scrisoare de mulţumire din partea conducerii Școlii Naționale de Grefieri ca semn de apreciere pentru 
activitatea desfăşurată în calitate de formator/personal de instruire pentru formare continuă în această 
instituție în anul 2018; 

- Scrisoare de mulţumire din partea Baroului Ilfov ca semn de apreciere şi respect pentru activitatea desfăşurată 
în calitate de judecător la Judecătoria Cornetu; 

- Diplomă pentru rezultate deosebite obţinute în calitate de procuror acordată de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

- Diplomă pentru sprijinirea activităţilor didactice desfăşurate de studenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”; 

- Diplomă de mulţumire din partea Jandarmeriei Române ca semn de apreciere pentru contribuţia adusă la 
dezvoltarea relaţiilor interinstituţionale în beneficiul exclusiv al cetăţenilor; 



  
Page 8 of 10 - Curriculum vitae al  

Magdalena  Nicolae-Cătălin 
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010 

 
 

- Diplomă de onoare din partea Poliţiei Române ca semn de preţuire a activităţilor depuse pentru apărarea 
valorilor statului de drept. 

 
 

Alte competenţe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020: Conferinţa Revistei Române de Jurisprudenţă - „Jurisprudenţa Tribunalului Bucureşti” 
 
2020: Conferinţa naţională de drept penal al afacerilor, ediţia a VIII-a, Bucureşti 
 
2020: Conferinţa naţională „„Prevenirea şi combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor 

liberale”, Bucureşti 
 
2020: Grup de lucru – magistrat desemnat de către Consiliul Superior al Magistraturii să reprezinte autorităţile 

judiciare naţionale la întâlnirea cu “Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de persoane – 
GRETA” în cadrul celei de-a treia runde de evaluare a României cu privire la măsurile luate pentru 
implementarea Convenţiei Consiliului Europei de acţiune împotriva traficului de fiiţe umane, Bucureşti 

 
2019: Conferinţa internaţională „Provocări în domeniul colectării probelor electronice în cadrul investigaţiilor 

penale”, Bucureşti 
 
2019: Conferinţa internaţională „Abordarea interdisciplinară a litigiilor cu minori în cazurile de alienare 

parentală”, Bucureşti 
 
2019: Conferinţa pe teme juridice -„Litigators” - organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice şi Baroul Bucureşti 
 
2019: Conferinţă internaţională „Challenges of the Knowledge Society” (CKS 2019), Bucureşti; 
 
2019: Seminar cu tema „Investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor în domeniul dreptului proprietăţii 

intelectuale comise prin intermediul calculatorului” organizat de Institutul Naţional al Magistraturii în 
colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti 

 
2018: Atelier de lucru cu tema „Analiza şi interpretarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/1939 în vederea 

operaţionalizării în România a Parchetului European”, Bucureşti; 
 
2018: Seminar interdisciplinar cu tema „Strategii noi de valorificare a informaţiilor genetice în sistemul de 

justiţie”,organizat de Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale şi Universitatea „Nicolae 
Titulescu”, Bucureşti 

 
2018: Conferinţă internaţională „Rolul grefierilor şi al Rechtspfleger-ului în Parteneriatul pentru întărirea 

statului de drept şi a unei justiţii independente în serviciul cetăţenilor în Europa”, Bucureşti 
 
2018: Speaker la dezbaterea juridică „Legal Point 81” pe tema „Drepturile persoanelor condamnate” organizată 

de Universul Juridic; 
 
2018: Conferinţă internaţională Challenges of the Knowledge Society (CKS 2018), Bucureşti;  
 
2018: Întâlnire tematică între judecători şi membrii comisiilor speciale medico-legale, Bucureşti;  
 
2018: Seminar cu tema „Criminalitate economico-financiară” organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, 
Bucureşti în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Organizaţia 
Internaţională de Drept pentru dezvoltare (ILDO); 
 
2017: Seminar cu tema „Executarea pedepselor” organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti; 
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2017: Seminar cu tema „Dreptul penal al Uniunii Europene” organizat la sediul Curţii Constituţionale a României, 
Bucureşti; 
 
2017: Conferinţă cu tema „Aspecte de practică neunitară de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal şi a Noului 
Cod de procedură penală”, organizat prin Programul de cooperare româno-elveţian, Bucureşti;  
 
2016: Seminar de lucru între judecători şi membrii Comisiei speciale medico-legale de expertiză pentru 
amânarea/întreruperea executării pedepsei sau suspendarea urmăririi penale/judecăţii pe motiv de boală, 
Bucureşti,  
 
2015: Grup de lucru – verificarea de către experţii GRETA a  măsurilor luate pentru implementarea Convenţiei 
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane: investigarea, trimiterea în judecată şi 
soluţionarea cauzelor de trafic de persoane şi compensarea victimelor traficului 
 
2014: Conferinţă cu tema „Noile Coduri Penale – Cod penal & Cod procedură penală”, organizată de Societatea 
de Ştiinţe Juridice, Bucureşti; 
 
2014: Conferinţă cu tema „Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală – la început de drum”, organizată 
de Editura Hamangiu, Baroul Bucureşti şi Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti; 
 
 2014: Conferinţă cu tema „Cooperare judiciară la nivel european în domeniul criminalităţii informatice”, 
organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti; 
 
2014: Seminar cu tema „Noul Cod penal – modificări legislative” organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, 
Bucureşti; 
 
2011: Membru în Comisia de evaluare a concursului de procese simulate organizat de Universitatea Nicolae 
Titulescu în parteneriat cu Universitatea Româno – Americană; 
 
2010: Seminar cu tema „Tehnici de investigare a infracţiunilor economice”, organizat de Institutul Naţional al 
Magistraturii, Bucureşti; 
 
2010: Seminar cu tema „Modificări aduse Codului de procedură penală”, organizat de Institutul Naţional al 
Magistraturii, Bucureşti;  
 
2007: Seminar cu tema „Informatică operaţională în domeniul corupţiei” organizat de Direcţia Naţională 
Anticorupţie şi finanţat de Uniunea Europeană, Bucureşti; 
 
2005: Curs de specializare organizat de Poliţia Germană, Stuttgart şi München – Germania, 2005 (3 
săptămâni); 
 
2004: Curs de specializare organizat de Poliţia Germană, Eichstätt - Germania (3 săptămâni);  
  
1999: Seminar organizat de Poliţia Română în colaborare cu Secret Service – SUA cu tema „Combaterea punerii 
în circulaţie a banilor falşi”, Bucureşti; 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 
 

Nivel european (*) Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Germană B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
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Engleză B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Capacitate de comunicare şi relaţionare 
Cooperare bună și integrare la lucrul în echipă 
Toleranţă, empatie, sociabilitate, atitudine centrată pe rezolvarea conflictelor 

Aptitudini didactice şi 
de formare 

 

Experienţă teoretică şi practică în organizarea de sesiuni de formare 
Selectarea metodologiei de formare adecvate 
Organizarea mediului de învăţare 
Elaborare de materiale scrise şi power point pentru seminarii şi prelegeri (suporturi de curs) 
Capacitate de asumare a rolului de formator 
Capacitate de a evalua nivelul cunoştinţelor 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Capacitate de planificare şi organizare 
Aptitudini bune de organizare a echipelor 
 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 
 

Sisteme de operare, e-mail, internet 
 

Permis de conducere 
 

Categoria A, A1, B, B1, C ,C1, E.  
 

 




