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EXPERIENTA
PROFESIONALA

Profesor TITULAR, la Universitatea Nicolae Titulescu Facultatea de drept, din anul 1997, unde predau Drept

execu{ional penal pentru studen(ii anului IV, cursurile de
masterat cu cursan(ii de la disciplinele de $tiin{e penale. Conduc
anual peste 30 lucrlri de licen{I gi lucriri de dizertafie. Din
01.07. 2010 s-a aprobat calitatea de conducltor de doctorat Ia
Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept , domeniul
drept, subdomeniul Drept Execufional Penal.
Conduc Cercul de Cercetare qtiinfifici a studen(ilor anului IV,
precum qi programul de cercetare a masteranzilor pe linia

cunoagterii Sistemului penitenciar rominesc ai aplicarea
Conven(iei Europene 2006 in activitatea penitenciari.
Organizeze vizite de studiu qi cercetare impreunl cu cadrele de
conducere ale Catedrei de drept penal Ei procedurfl penali la

penitenciare pentru familiarizarea absolven(ilor cu problematica
inchisorilor qi a condamnafilor;
Profesor asociat cu contract la Academia Forfelor terestre Sibiu
(din 2004) - Facultatea de administrafie publici - cu activitate

la formele de pregitire universitarl de licenfi;
cursurile predate abordeazi tematici legate de Teoria generali a
didactici

statului qi dreptului cu studenfii anului I, Drept penal cu
aplicabilitate in activitatea ofi(erilor de administrafie cu studen(ii
anului II, precum gi Drept procesual penal cu aplicabilitate
pentru ofiferii de administrafie cu studenfii anului III.

Conducltor de lucrlri de licen(I in domeniu administra{iei.
Profesor asociat prin cumul la Academia Na(ionali de Informafii
din anul 2003, la Departamentul de Informa(ii, unde predau
cursul de Fundamente de drept penal cu aplicabilitate pentru
ofi(erii de informa{ii Ei cursurile masterale cu aceeaEi tematici.
Conduc anual peste l0lucriri de licen(i Ei lucriri de dizerta(ie.
Pregedintele colectivului de redacfie a ,,Revistei de gtiin(a
penitenciar[" din anul 1990 pini in anul 1997, unde s-au publicat
lucrlri de referin{[ ale subsemnatului gi a altor cercetitori in
domeniu, cu privire la reforma penitenciari, programele de
dezvoltare institu(ionali pentru reforma ce s-a ficut dupi
evenimentele din 1989.
Membru al colectivului de redacfie al revistei ,,Analele Academiei
Nafionale de Informafii" (din 2003) cu responsabilitnfi privind
planul editorial qi evaluarea Etiin{ifici a studiilor publicate
Membru al colectivului de redac(ie al revistei Psihosociologia
mass-media a Academiei Nafionale de Informafii din anul 2003.
in A.N.I. am tndeplinit unele activit[{i qi responsabilitlti cum ar
fi: organizarea gi coordonarea desfiquririi studiilor universitare
de licenfi, cercetarea gtiinfificl, activitatea de editare a

manualelor Ei cursurilor, organizarea de activiti(i
invi([mint;.
a
a

de

Rectorul Academiei Nafionale de Informa(ii intre anii 2003-2005.
Profesor universitar ANI (iulie2003) cu activitate la formele de
pregltire universitari de licen{i gi de masteratl cursurile predate
rbordeazd, tematica legati de: Drept aplicat pentru asigurarea
juridici a activiti(ii de informa{ii "
Coordonatorul activitifii, cu responsabilitifi privind proiectarea
qi realizarea planului de inv[fimffnt, orga.nizarea activiti{ilor
practice de documentare Ei evaluarea disertafiilor de absolvire.
Titular de disciplini de Istoria statului qi dreptului la Facultatea
de drept a Universitlfii Nicolae Titulescu din 1997 qi pini in
prezent.
Titular de disciplinfl la Drept execufional penal la Facultatea de
drept a Universitifii Nicolae Titulescu din 1997 qi pini in
prezent.
Titular de disciplini la Drept execu{ional penal la Facultatea de
drept a Universit[(ii din Bucuregti intre 1997 - 1999.
Director general al Direc(iei Generale a Penitenciarelor din
Ministerul justi{iei, cu grad de general de divizie, unde am
parcurs toate treptele ierarhiei militare, pe funcfii de execu{ie qi
conducere din 1970 pflnI in 1997
Ofifer in cadrul Ministerului de Interne - arma penitenciare, din
anul 197o pflni in 1990 cind institu{ia a fost transferati la
Ministerul Justi[iei

EDUCATIE $I
FORMARE

o Profesor, rector, iar ulterior prorector al Academiei
Na(ionale de Informa(ii din luna iulie 2003, in urma
confirmlrii alegerilor din cadrul senatului academiei, prin
Ord. MECT nr. 4880 din 16 .09. 2003 qi Ord. Directorului
S.R.I. nr. DP 0743104.07.2003

Profesor universitar

din sept. 2003, la

,,Fundamente de drept gi asigurarea

informafii",

in urma admiterii

disciplina

juridicl a activitl(ii

de

dosarului de concurs,

confirmat prin Ord. MECT nr.4628 din 06.09.2004.
Profesor univ. din sept.2005 prin recunoagterea titlului de
Senatul Universitlfii Nicolae Titulescu, pe baza dosarului de
concurs in cadrul Catedrei de drept penal, disciplina Drept
execufional penal.

Din iulie 2003 am indeplinit funcfia de conferen{iar Ia
Departamentul de informafii a Facultifii de informa(ii, din
academia Nafionali de Informafii, in urma admiterii
dosarului de concurs pe post, confirmat prin Ord. MECT nr.
4048 din 04. 06. 2003, la disciplina ,,Fundamente de drept pi
asigurarea juridici a activiti(ii de informa{ii"
Din acelaqi an am func(ionat in calitate de conferenfiar
asociat la Academia Forfelor Terestre Sibiu, in cadrul
Facultlfii de administrafie publici, unde predau cursul de
Teorie Generali a statului qi dreptului, cursul de Drept penal,
precum gi cursul de Procedurl penall.
Din anul 2005 am funcfionat in calitate de conferenfiar la
Facultatea de drept a Universitifii Nicolae Titulescu, asociat
cu contract, unde am predat qi unde continui si predau
cursurile de Istorie a statului gi dreptului romflnesc, Drept
execu(ional penal gi Drept execufional penal pentru cursul de
masterat de $tiinfe penale.
Din 15 martie 2002 9i pflni in iulie 2003 am indeplinit funcfia
de consilier al adjunctului Directorului Serviciului Romin de
Informa(ii, fiind ulterior mutat la Academia Nafionati de
informafii ca urmare a concursului pe fun(ia de conferen{iar.
incepAnd cu ianuarie 2001 am fost numit consilier juridic al

ministrului justifiei unde am lucrat pffni in data de
11.11.2001 cind am demisionat. in aceasti perioadl am
lucrat ca lector la Universitatea Nicolae Titulescu in cadrul
catedrei de drept penal.

Din

I

aprilie 2000 am devenit avocat definitiv, Ia nivelul

tuturor instanfelor, activitate suspendati temporar ca urmare
a activitifii in ministerul justi{iei gi Serviciul Romfln de
Informa{ii.
incepflnd din anul 1990 Ei pffni in luna mai 1997, am
indeplinit funcfia de director general al administra(iei
penitenciarelor, unde pe linia gtiinfei militare am condus un
sistem nafional unic in felul siu format din 34 unitlti militare
gi aparatul central precum gi serviciul independent de
informafii . Am fost avansat la gradul de colonel, general de
brigadi, 9i general de divizie de justifie.
in anul 1997 am sus{inut teza de doctorat cu tema ,,Reforma
sistemului penitenciar romfrnesc, in care am expus principiile
trecerii acestei arme din subordinea Ministerului de Interne
la Ministerul Justi{iei. Am pus bazele teoretice ale infiin(Irii
Serviciului independent de protec(ie gi anticorupfie din
Ministerul de Justifie. Prin Ord. Ministerului invi(imintului
nr. 4268 din 23.07.1997 mi s-a conferit diploma de doctor in

drept, specializarea,,Drept poli(ienesc"

. intre anii 1070 pin[ in 1990 am ocupat in mod cronologic
toate tipurile de func{ii de execufie Ei conducere in

r

administrafia penitenciarelor de Ia gradul qi func{ia de ofi(er
de serviciu pf,nI la director general. in intreaga mea
activitate nu am flcut polifie politici, Ei nu am tndeplinit
funcfii politice in aparatul de partid din armati sau din
Ministerul de Interne, deqi am fost membru de partid ca tofi
ofiferii. DupI Revolu(ia din 1989, nu am mai activat tn nici un
fel de activitate politic[, infelegflnd sl-mi dedic eforturile
pentru propigirea institufiilor noi in care am lucrat qi lucrez
Din 1067 pffnn in anul 1970 am fost elev student la $coala de

ofiferi a

ACTIVITATE
$TIINTIFICA
REPREZBNTATIVA

Ministerului de Interne-

specialitatea

PENITENCIARE, pe care am absolvit-o ca Eef de promo(ie,
dupi care am continuat doi ani studii universitare la
Facultatea de drept pe care am absolvit-o cu diplomi de
licenf[ in anul 1972. Am urmat cursuri postuniversitare de
criminologie specializf,ndu-mi in prevenirea criminalitntii.
o Am absolvit in anul 1967 cursurile liceale cu diplomi de
maturitate, la Liceul nr. l4 din oraqul natal Cluj-Napoca.
f989 - 1991 Elaborarea cu ,,Intercenter Milano" a lucririi de
cercetare qtiin(ificI de tip ,,Grand" ,,Sida in penitenciare";
1997-1995 Membru al Consiliului Director al Administrafiilor
Penitenciare din Consiliul Europei:
1997 - 1990 Elaborarea sub directa mea coordonare, in calitate
de director DGP, a peste 100 proiecte de ,,Ordin" ale ministrului
Justifiei qi 70 ,,Ordine" ale directorului general al DGP pentru
trecerea administra{iei de la regimul comunist la regimul penitenciar
european, conform standardelor R(87)
1990 - Am intocmit qi am coordonat punerea in practici a
,,Programului de depolitizare" a sistemului penitenciar din
Romflnia;
Impreuni cu reprezentan(ii Bisericii Ortodoxe Romffne am
organizat programul de recuperare moralI din penitenciare,
depolitizarea tuturor activiti(ilor, construirea a 34locaquri de cult qi
biserici in incinta penitenciarelor, angajarea unui numir de capelani
pentru furnizarea de servicii religioase conform cu recomandlrile
Consiliului Europei.
1995 Am elaborat lucrarea ,,Istoria penitenciarelor din
Romflnia" publicati, edi(ie recenti in anul 2007;
1995 - Am elaborat proiectul ,,Programului de urgenf[ privind
ameliorarea condi(iilor de regim in penitenciare"
1997 - Am terminat doctoratul in gtiinfe juridice gi polifieneqti,
teza ,,Reforma penitenciarelor din Romffnia"
1997 - 1999 Am elaborat lucrarea ,,Istoria statului qi dreptului
romffnesc", in trei edifii pf,ni in prezent, cu peste 2000 exemplare
(edi(ie recenti in anul 2004)
2002 am elaborat lucrarea ,,Drept execu{ional penal",
tipografiatl in anul 2004, reeditati de mai multe ori, fiind epuizatd
de fiecare dati foarte repede
2003 - Am elaborat l4 lucriri de ,,Fundamente de drept" pentru
activitatea ofiferilor de informa{ii. Lucrarea ,,Fundamente de drept
a fost tipiriti in anul 2004 in doui volume nesecrete gi in alte doui
4

Yolume clasificate;
2004- Am elaborat lucrarea ,,Dreptul informa(iilor".
Am coordonat programul de cercetare gtiin(ificI a cadrelor din
A.N.I., iar in calitate de rector am coordonat ,,sesiunea de cercetare
gtiin(ificfl" martie 2004, unde coordonez qi volumul al Il-lea

PARTICIPARE

ACTfVfTATf
INTERNE $I

LA

2005- 2008 Am elaborat manuale qi cursuri universitare ,
monografii pentru audien(ii de la Universitatea Nicolae Titulescu cu
tematici de drept execu(ional penal european qi romAnesc.
2009 - 2015 Am elaborat 6 edifii ale "dreptului execufional
penal" Editura Universul Juridic
2013 -2015 - Am elaborat in colaborare trei edi(ii ale "Noul Cod
penal comentat" - Editura Universul Juridic
2015 - Am elaborat " Executarea sanc{iunilor penale" in
colaborare, Editura Universul Juridic.
- in perioada 22- 24 noiembrie 1993 - in Italia la Roma, am

coordonat impreunl cu administrafia penitenciar[ italianS,

,,Conferin{a Ad-hoc a directorilor Atlministrafiilor penitenciare din

INTERNATIONALE Europa"- cu tema Administra(iile inchisorilor din estul Europei, in

final ob(inflndu-se atestate privind cunoaqterea documentelor
internafionale pflrivitoare la aplicarea drepturilor omului in mediile
carcerale;
- in perioada 14- I6 ianuarie 1994 am participat in calitate rle
membru al Comitetului Coordonator al Centrului Interna(ional de
Cercetiri qi Studii Sociologice, Penale Ei Penitenciare la o
specializare privitoare Ia aplicarea regimului condamnafilor bolnavi
de SIDA;
- in perioada 28 ianuarie- 09 februarie 1994, am realizat o
specializare, in cadrul unei burse oferite de Ronald W Nikkel preqedintele organizafiei,,Prison
Felowship International"
privitoare la ,,Regimul diferen(iat al condamna{ior Ia pedepse penale
din Marea Britanie 9i S.U.A.
- in perioada23 -27 octombrie 1995 am prezentat in Ungaria,
la Balaton in cadrul

Conferin{ei interna(ionale cu privire la
minoriti(ile din penitenciare, studiul ,,Situafia minoriti{ilor etnice gi
religioase din penitenciarele romflneqti".
- in perioada 30 ianuarie - 6 februarie am participat la
invitafia Congresului S.U.A. Ia Micul dejun de rugiciune nafionali,
precum Ei la Simpozionul ,,Prison Felowship International" unde am
prezentat studiul ,, Situa{ia inchisorilor romineqti dupi Revolu{ia
din decembrie 1989".
- in perioada 16 - 18 mai am participat in Fran(a, la Paris la
cea de a 11-a Conferin{i a Directorilor administra{iilor penitenciare
din Europa,,organizati de Consiliul Europei CDPS, al cirui membru
desemnat de Rom0nia eram, unde am prezentat studiul
,,Administrafiile penitenciare fa{I in fafi cu infla{ia carcerali";
- in perioada 31 ianuarie - 05 februarie 1996, la invitafia
Congresului S.U.A am participat Ia Micul dejun de rugiciune
Nafionali, ocazie cu care am prezentat unui grup de oameni de
afaceri americani, posibilitifile de dezvoltare a unor programe de
reinser{ie sociali a condamna(ilor din Romflnia;
- in perioada 18 - 22 martie 1996 am participat in Fran(a, la
Strasbourg, la palatul Consiliului Europei, Ia a 31- a reuniune a
Consiliului de Cooperare Penologicfl unde am prezentat studiul

,,Implementarea Regulilor europene R87

in

sistemul penitenciar

romAnescl

- in perioada 4- 8 septembriel996 am participat in Ungaria, la
Piliszsentkerest, la Conferin(a internafionali ,,Cooperarea qi
legitura dintre organiza(iile sociale qi sistemul penitenciar in
reabilitarea condamnafilor" unde am prezentat studiul
,rOrganiza(iile neguvernamentale ce funcfioneazil in Romflnia ce au
ca obiect de activitate consilierea gi sprijinirea condamna{ilor in
vederea liberlrii qi resocializlrii;
- in perioada 19 - 11 noiembrie 1996 am participat in Fran(a la
Strasbourg, la palatul Consiliului Europei la a 32-a Reuniune a
Consiliului de Cooperare Penologici, in calitate de membru al
acestui consiliu, unde am prezentat studiul ,,Prevalen(a bolii SIDA gi
a tuberculozei in penitenciarele romffneEti gi regimul acestor
categorii de bolnavi in aplicarea Regulilor penitenciare europene

R87";
- in perioada 19 -22 noiembrie 1996 am participat in Fran(a ,
la Strasbourg, la Conferinfa de Cercet[ri Criminologice, unde am
prezentat studiul ,,tIri in transformare: efectele schimbirilor
politice, sociale Ei economice asupra criminalitlfii qi justifiei penale

in Rom6nia"l
- in anul 2001 am elaborat lucrarea ,,Principatele romine pe
timpul Regulamentelor Organice" ce a fost prezentati in sesiunea de
cercetare qtiin{ificI a cadrelor didactice de la Universitatea Nicolae

Titulescu;
- am coordonat in anul 2002 Cercul de cercetare Etiinfificl a
studen(ilor unde au fost elaborate peste 40 de lucriri , in cadrul
Faculti(ii de Drept din Universitatea Nicolae Titulescu;
- am publicat trei studii in anul 2003 in revista ,,Psihologia.
Mass media" in nr. 3 Ei 4/2003referitoare la: ,,Problemele pedepsei gi
abordarea lor filozoficI", ,,Dreptul gi informa{iile", ,,Analizd rle
jurispruden[d, a Curfii Europene a Drepturilor omului in materie
penal[, in cauze privind Romffnia"l
in luna octombrie 2003, in Turcia, la Ankara, am realizat un

schimb de experienfi pe linia organizirii qi desfiguririi
invl(Imflntului universitar Ia Ministerul de Informa{ii al acestei {[ri;
- am publicat in anul 2004 in cadrul A.N.I. lucrarea ,,Dreptul qi
informafiile", precum qi lucrarea ,,$tefan cel Mare apiritorul
Europei timpului siu".
- am organizat tn calitate de director al administra(iei
penitenciare din Romflnia intre anii 1990 - 1997 un numflr de 32
int6lniri cu reprezentan(i ai administra{iilor penitenciare din
Germania, Fran{a, Anglia, Canada, Olanda, Italia, toate {irile din
estul Europei, Rusia, Ei S.U.A.
- am asigurat conducerea

Etiin(ificI a ,,Revistei de $tiin(n
1997, unde am incercat si
popularizez toate documentele interna(ionale in materie, precum gi

Penitenciarl" intre anii f990

experien(a teoretici qi practicl a cadrelorl
- am intocmit patru proiecte pentru o nou[ lege de executare a
pedepselor qi a mlsurii arestirii preventive, legii proba{iunii qi

Statutul cadrelor, pentru realizareqa celor mai stringente mlsuri
privind regimul condamnafilor, drepturile omului in inchisori qi
realizarea demilitarizirii qi depolitizirii sistemului ;

- in perioada2004 pflni in prezent am fost cooptat in 8 comisii
de acordare a titlului de doctor in drept, intocmind referate de
specialitate pentru drept penal, criminologie, drept executional Si
proceduri penali;
- am intocmit numeroase referate pentru doctoranzii din
diferite etape de studiu din $coala doctorali a Universiti(ii Nicolae
Titulescu - pentru domeniul $tiinfelor penale;
- de la ultima promovare am intocmit qi publicat in diverse
reviste de specialitate, peste 20 articole cu confinut qtiinfific in
diverse domenii gi despre activitatea executional penali;
- de la ultima promovare, anul 2006, am participat la 36

manifestiri gtiinfifice, Conferinfe Internafionale din [ar5 qi
striinitate, unde am susfinut comuniclri, cele mai multe publicate in
volumele manifestlrilor respective;
- de Ia ultima promovare, 2006 qi pflni in preyent am condus
un grant in calitate de director, am participat la un grant in calitate
de membru, am condus un Proiect de cercetare, in calitate de
director. Acestea s-au finalizat cu rezultate valorificate prin lucriri
puse la dispoyi(ie specialigtilor gi ministerelor interesate
In prezent, din 2009, particip ca responsabil de o subdiviziune
a unui Program Inernafional in colaborare cu Administra(ia
Na(ionalfl a penitenciarelor, Ministerul Justifiei din Italia, Ministerul
Muncii din ltalia, Biserica Ortodoxi Romini, pe linia reinser{iei
persoanelor liberate din penitenciare.

APTITUDINI $I
COMPETENTE
PERSONALE
Limba materni

romflna

Limbi striine
cunoscute

englezi

- citit, scris, vorbit
- citit, scris, vorbit fluent

francezd,

Aptitudini

o

qi

carier[ i-am dedicat
invi(im0ntului, desfiEur6nd acum activitate didactici permanenti,
calitatea comuniclrii qi promovirii muncii in echipi au fost qi sunt
esen(iale pentru a realiza obiectivele propuse gi eficientizarea tuturor
activiti{ilor; realizlrile au fost qi sunt rezultatul studiului, a nevoii
de cunoaqtere, al adaptirii la nou al desf5guririi tuturor activiti{ilor
in context cu reorientirile qi restructurlrile sistemului de aplicare a
prevederilor execufional penale qi implicit al celor ce se ocupi de

competenfe sociale

deoarece peste 30 de ani de

perfec(ionarea reformatorilor.

Aptitudini

o

conduc activitifile de invifimflnt, particip in calitate de
profesor asociat invitat la alte structuri din domeniul militar qi civil.
Competenfele organizatorice le-am dobAndit Ei perfecfionat pe
parcursul intregii cariere desfigurate in invifimflntul militar Ei civil,
unde am avut func(ii de conducere gi de coordonare.
utilizez frecvent calculatorul, atflt in redactarea lucririlor, studiilor
qi eseurilor intocmite pentru publicare cf,t Ei in activitifile didactice
(POWER POrNT)

qi

competen(e

organizatorice

Aptitudini

qi

competen(e tehnice

Permis de conducere

Alte aptitudini
competenfe

qi

o
o

categoria rrB"
rezisten(I la efort fizic qi intelectual, buni memorie vizuali qi
auditivi , capacitate de analizl qi sintezi.
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INFORMATII
SUPLIMENTARE

1. Pe linia activiti(ii profesionale penitenciare am fost onorat
gi ordine qi sd fiu avansat la
gradul de general de brigadi, apoi la gradul de general de divizie
(actualmente general maior)
2. Am primit din partea Bisericii Ortodoxe Rom0ne, pentru
introducerea educa(iei moral cregtine in inchisori qi pentru
construirea a 28 capele qi 4 biserici ,,Marea cruce patriarhal[" ;
3. In anul 2003, cu ocazia aniverslrii infiinflrii S.R.I. mi s-a
conferit ,,Ordinul Na{ional Pentru Merit in gradul de Cavaler, prin
Decretul 97312002 pentru servicii importante in indeplinirea
activitlfilor de inlbrmafii cu relevan{I in apirarea siguran{ei
na{ionale.
4. Am primit ,,Diploma de general de onoare al Statului
Alabama S.U.A." pentru contribufia la dezvoltarea activitflfilor de
reinserfie sociali qi proba{iune.
5. De-a lungul activiti(ii profesionale am primit numeroase
distinc{ii, medalii, diplome care atesti diverse realizflri personale ori
ca reprezentant al unor institu(ii romf,neEti, in activiti(i diferite
6. Pentru reforma penitenciarelor din RomAnia am fost invitat
de Congresul S.U.A. de doui ori la Micul Dejun de rugiciune al
preqedintelui statelor Unite ale Americii
6. Sunt membru al Institutului de cercetare a totalitarismului
de pe lingl Academia Romfln[ din anul2008.
7. Membru al Asociafiei de Drept penal internafional,2009;
8. Din anul 1990 sunt mebru in bordul Prison Felowship
Rominia, asociafie afiliatl la Prison Felowship International, ce face
parte dintre organiya(iile afiliate Ia O.N.U.

sI primesc cele mai inalte distinc(ii

