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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume IVAN Gheorghe

Adresă(e) Brăila / București
Telefon(oane) Fix: Mobil: 0745358385

Fax(uri)
E-mail(uri) ivan_gheorghe_p@yahoo.com; ivan.gheorghe@ugal.ro

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 05.12.1964
Locul nașterii orașul Murgeni, județul Vaslui

Sex Masculin

Experienţa profesională
Perioada 29.09.2014 – prezent (cadru didactic titular)

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică

Titular cursuri la disciplinele:
- Drept penal. Partea generală I şi II (licență ,,Drept”);
- Drept penal. Partea specială I şi II (licență ,,Drept”);
- Instituții de drept penal (master ,,Științe penale și criminalistică”);
- Procedee tactice moderne folosite în investigații penale (master ,,Științe penale și criminalistică”);
- Individualizarea sancțiunilor în dreptul penal (master ,,Carieră judiciară”);
- Instituții de drept procesual penal comparat (master ,,Științe penale și criminalistică” – Chișinău,

Republica Moldova)
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - Galaţi, str.

Domnească, nr. 111, cod poştal 800201, web: www.fsjsp.ugal.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ / Departamentul de Ştiinţe Juridice

Perioada 01.10.2012 – 29.09.2014
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor (cadru didactic titular)

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Titular cursuri la disciplinele:

- Drept penal. Partea generală I şi II (licență ,,Drept”);
- Drept penal. Partea specială I şi II (licență ,,Drept”).

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - Galaţi, str.
Domnească, nr. 111, cod poştal 800201, web: www.fsjsp.ugal.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ / Departamentul de Ştiinţe Juridice

Perioada 25.02.2008 – 01.10.2012
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor (cadru didactic titular)

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Titular cursuri la disciplinele:

- Drept penal. Partea generală I şi II (licență ,,Drept”);;
- Drept penal. Partea specială I şi II (licență ,,Drept”);
- Elemente de drept penal şi procedură penală (licență ,,Administrație publică”);
- Dreptul (la Facultatea de Inginerie din Brăila - Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi);
- Combaterea infracţiunilor contra patrimoniului (master ,,Politici Europene de Management al Ordinii

Publice şi Siguranţei Persoanei“ );
- Fenomenul corupţiei şi combaterea acestuia în spaţiul european (master ,,Politici Europene de

Management al Ordinii Publice şi Siguranţei Persoanei “).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - Galaţi, str.

Domnească, nr. 111, cod poştal 800201, web: www.fsjsp.ugal.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Învăţământ / Departamentul de Ştiinţe Juridice

01.10.2007 – 25.02.2008
Lector universitar doctor (cadru didactic asociat)

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Titular cursuri la disciplinele:

- Drept penal. Partea generală I (licență ,,Drept”);;
- Drept penal. Partea specială I (licență ,,Drept”);

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - Galaţi, str.
Domnească, nr. 111, cod poştal 800201, web: www.fsjsp.ugal.ro

Învăţământ / Departamentul de Ştiinţe Juridice

16.12.2019 – prezent
Preşedinte (reales) al Comisiei Juridice şi de Etică din cadrul Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din

Galaţi (Hotărârea Senatului universitar nr. 172/2019, disponibilă pe site-ul
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/84-hotarari-senat-2019/7207-hotarare-
de-senat-nr-172-16-decembrie-2019)
Conducere, coordonare şi organizare a activităţilor specifice
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi - Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, web:

www.ugal.ro
Învăţământ

14.01.2016 – 16.12.2019
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Preşedinte (reales) al Comisiei Juridice şi de Etică din cadrul Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din
Galaţi

Conducere, coordonare şi organizare a activităţilor specifice
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi - Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, web:

www.ugal.ro
Învăţământ

07.06.2012 – 16.12.2015
Funcţia sau postul ocupat Preşedinte (ales) al Comisiei Juridice şi de Etică din cadrul Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din

Galaţi
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi organizare a activităţilor specifice

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi - Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, web:
www.ugal.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Perioada 07.04.2011 – prezent
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Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific asociat (Decizia Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” nr. 20 din
7 aprilie 2011; art. 5 din Hotărârea Senatului universitar nr. 178/2013, disponibilă pe site-ul
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/39-hotarari-senat-2013/740-
hot%C4%83r%C3%A2rea-nr-178-07-11-2013)

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” - Bucureşti, Calea 13

septembrie, nr. 13, corp B, et. 4, sector 5, cod poştal 050711, web: www.icj.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare ştiinţifică / Departamentul de Drept Public ,,Vintilă Dongoroz”

14.03.2017 – 07.08.2019
Redactor-șef (numit prin ordinul  procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi

Justiţie nr. 47/2017) al revistei ,,Pro Lege” – publicație a Ministerului Public; web: http://revistaprolege.ro/
Conducere, coordonare, analiză și avizare publicare lucrări, editare revistă
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, cod

poştal 050706, web: www.mpublic.ro
Cercetare ştiinţifică

25.07.2016 – 14.03.2017
Redactor-șef adjunct (numit prin ordinul  procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie nr. 142/2016) al revistei ,,Pro Lege” – publicație a Ministerului Public; web:
http://revistaprolege.ro/
Coordonare, analiză și avizare publicare lucrări, editare revistă
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, cod

poştal 050706, web: www.mpublic.ro
Cercetare ştiinţifică

10.11.2015 – prezent
Redactor-șef al ,,Revistei transfrontaliere de științe penale” – publicație a Universităţii ,,Dunărea de Jos” din

Galaţi
Coordonare, analiză și avizare publicare lucrări, editare revistă

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi - Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, web:
www.ugal.ro
Cercetare ştiinţifică

Perioada 16.12.2013 – 07.08.2019 (eliberat din funcție prin pensionare prin Decretul Președintelui României nr.
660/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 7 august 2019)

Funcţia sau postul ocupat Procuror
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare și resurse umane / Cercetare științifică / Cercetare criminologică / Coordonatorul

Compartimentului de criminologie
Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, cod

poştal 050706, web: www.mpublic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciul de organizare și resurse umane/ Serviciul de documentare și statistică judiciară

Perioada 28.02.2013 – 16.12.2013 (încetare mandat prin demisie)
Funcţia sau postul ocupat Procuror-şef (reînvestit în funcţie pe o perioadă de 3 ani prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii

– Secţia pentru procurori nr. 70 din 28.02.2013)
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi control / Urmărire penală proprie

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi – Galaţi, str. Traian, nr. 63, cod poştal 800043,
web: www.pna.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu
Perioada 15.12.2012 – 28.02.2013

Funcţia sau postul ocupat Procuror-şef (menţinere delegare pe o perioadă de 6 luni prin ordin al prim-adjunctului procurorului general
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi control / Urmărire penală proprie
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi – Galaţi, str. Traian, nr. 63, cod poştal 800043,

web: www.pna.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu
Perioada 15.12.2012

Funcţia sau postul ocupat Procuror (promovare efectivă prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru procurori
nr. 417 din 20.11.2012)

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie
Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, cod

poştal 050706, web: www.mpublic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii / Secţia de urmărire penală şi criminalistică

Perioada 07.11.2012 – 15.12.2012
Funcţia sau postul ocupat Procuror-şef (prelungire delegare pe o perioadă de 6 luni prin ordin al prim-adjunctului procurorului general

al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi control / Urmărire penală proprie

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi – Galaţi, str. Traian, nr. 63, cod poştal 800043,
web: www.pna.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu
Perioada 07.05.2012 – 07.11.2012

Funcţia sau postul ocupat Procuror-şef (delegat pe o perioadă de 6 luni prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi control / Urmărire penală proprie
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi – Galaţi, str. Traian, nr. 63, cod poştal 800043,

web: www.pna.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu

Perioada 07.05.2009 – 07.05.2012
Funcţia sau postul ocupat Procuror-şef (numit pe o perioadă de 3 ani prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia

pentru procurori nr. 167 din 07.05.2009)
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi control / Urmărire penală proprie

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi – Galaţi, str. Traian, nr. 63, cod poştal 800043,
web: www.pna.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu
Perioada 22.09.2008 – 07.05.2009

Funcţia sau postul ocupat Procuror-şef (delegat prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie)

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi control / Urmărire penală proprie
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi – Galaţi, str. Traian, nr. 63, cod poştal 800043,

web: www.pna.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu

Perioada 01.08.2006
Funcţia sau postul ocupat Procuror (promovare pe loc în urma concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii)

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, cod

poştal 050706, web: www.mpublic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii

Perioada 15.07.2006-22.09.2008
Funcţia sau postul ocupat Procuror

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie
Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi - Galaţi, str. Basarabiei, nr. 47, web: www.mpublic.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii / Secţia de urmărire penală şi criminalistică
Perioada 01.01.2006-15.07.2006

Funcţia sau postul ocupat Procuror
Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie
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Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională Anticorupţie - Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81, cod poştal 010106, web: www.pna.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu / Secţia de combatere a corupţiei

Perioada 01.11.2005-01.01.2006
Funcţia sau postul ocupat Procuror

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie; Activitate judiciară
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi – Galaţi, str. Traian, nr. 63, cod poştal 800043,

web: www.pna.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu

Perioada 01.01.2005-01.11.2005
Funcţia sau postul ocupat Procuror

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie; Activitate judiciară; Coordonatorul Biroului teritorial Brăila
Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de

Criminalitate Organizată şi Terorism, Biroul teritorial Brăila - Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 12-14, sector 5,
web: www.diicot.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism
Perioada 15.02.2002-01.01.2005

Funcţia sau postul ocupat Procuror
Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie; Supravegherea cercetărilor penale; Coordonatorul Secţiei Maritime şi Fluviale

Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi - Galaţi, str. Basarabiei, nr. 47, web: www.mpublic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii / Secţia Maritimă şi Fluvială / Secţia de urmărire penală şi criminalistică

Perioada 23.03.2001-15.02.2002
Funcţia sau postul ocupat Procuror

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie; Supravegherea cercetărilor penale
Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila - Brăila, Calea Călăraşilor, nr. 47, web: www.mpublic.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii / Secţia de urmărire penală şi criminalistică
Perioada 08.05.2000-23.03.2001

Funcţia sau postul ocupat Prim-procuror
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi control / Urmărire penală proprie

Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila - Brăila, Calea Călăraşilor, nr. 47, web: www.mpublic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii

Perioada 15.02.1999-08.05.2000
Funcţia sau postul ocupat Prim-procuror

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi control / Urmărire penală proprie
Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila - Brăila, Calea Călăraşilor, nr. 47, web: www.mpublic.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii
Perioada 15.06.1998-15.02.1999

Funcţia sau postul ocupat Procuror
Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie

Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi - Galaţi, str. Basarabiei, nr. 47, web: www.mpublic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii / Secţia de urmărire penală şi criminalistică

Perioada 01.10.1997-15.06.1998
Funcţia sau postul ocupat Procuror

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie; Supravegherea cercetărilor penale
Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi - Galaţi, str. Basarabiei, nr. 47, web: www.mpublic.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii / Secţia de urmărire penală şi criminalistică
Perioada 15.05.1995-01.10.1997

Funcţia sau postul ocupat Procuror stagiar
Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărire penală proprie; Supravegherea cercetărilor penale; Activitate judiciară
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Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Judecătoria Tîrgu Bujor - Tîrgu Bujor, str. Gh. Buzoianu, nr. 13, jud. Galaţi, web:
www.mpublic.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Combaterea criminalităţii / Secţia de urmărire penală şi criminalistică / Secţia Judiciară
Perioada 11.07.1994-15.05.1995

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi – Galaţi, str. Portului, nr. 32, web:
www.afdj.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciul Juridic
Perioada 01.08.1985-11.07.1994

Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Personal navigant (marinar / șef de echipaj)
Regia Autonomă ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi – Galaţi, str. Portului, nr. 32, web:
www.afdj.ro
Navigație maritimă / fluvială  îmbarcat pe diverse nave (în special pe remorcherul maritim „Brăila”)

30.11.1983-30.03.1985
Militar [acordat gradele de caporal și sergent (în mod excepțional); acordat brevet de mecanic-conductor

tanc T-34-85)]
Unitatea militară 01386 Roman, județul Neamț (școala regimentală)
Arma tancuri / exercitat funcții de comandă (comandant de grupă / locțiitor comandant de pluton / locțiitor

comandant de companie)
30.03.1985-12.11.1996
Cadru militar în rezervă (subofițer, gradul sergent)
12.11.1996-prezent
Cadru militar în rezervă (ofițer, gradul sublocotenent)

1990-1992
Secretar al Comisiei de judecată de pe lângă ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi
Regia Autonomă ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi – Galaţi, str. Portului, nr. 32, web:

www.afdj.ro
Judecarea unor infracțiuni / abateri / litigii de muncă conform Legii nr. 59/1968 (în prezent, abrogată)

Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar ,,Managementul calităţii  în învăţământul la distanţăˮ / Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Informatică aplicată în învăţământul la distanţă; Managementul calităţii în învăţământul la distanţă;
Procedee şi mecanisme de tutoriat educaţional; Tehnici de elaborare a materialelor didactice în tehnologie
ID; Metodologii şi standarde în organizarea şi gestionarea învăţământului la distanţă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi – Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, web:
www.ugal.ro

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nivel ISCED = 6

Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de profesionalizare psiho-pedagogică şi metodică / Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologia educaţiei; Introducere în pedagogie. Teoria şi metodologia curriculum-ului; Teoria şi
metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării; Didactica specialităţii; Instruire asistată de calculator;
Consiliere psihopedagogică şi educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale; Practica pedagogică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi – Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, web:
www.ugal.ro

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nivel ISCED = 6

Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de Limba engleză / Certificat de absolvire
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Comunicare; Tematică şi vocabular; Gramatică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi – Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, web:
www.ugal.ro

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nivel ISCED = 6

Perioada 10.09.2007 – 08.10.2007

Calificarea / diploma obţinută Curs ,,Competenţă comună: Utilizare calculator; prelucrare informaţii” / Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Concepte de bază pentru utilizarea calculatoarelor personale; Utilizarea sistemului de operare Windows
XP; Utilizarea editorului de texte Microsoft Word XP; Calcul tabelar Microsoft Excel XP; Proiectarea şi
realizarea prezentărilor electronice cu Microsoft Powerpoint; Internet, Poştă electronică, Outlook Express;
Aplicaţii cu baze de date

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Centrul de pregătire în informatică S. A. Bucureşti – Bucureşti, str. Alexandru Averescu, nr. 8-10, web:
www.cpi.ro

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 01.10.2001-18.07.2006
Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept / Diplomă de doctor, cu menţiunea ,,Magna cum laude”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Drept penal; Drept procesual penal; Criminologie
Specializarea: Drept penal
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. honoris causa George Antoniu – fost director ştiinţific al  Institutului de
Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române
Teza de doctorat: ,,Criteriile legale de individualizare a pedepsei”
Susţinerea publică a tezei: 18.07.2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia    Română,   Institutul   de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” - Bucureşti, Calea 13
septembrie, nr. 13, corp B, et. 4, sector 5, cod poştal 050711, web: www.icj.ro

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nivel ISCED = 6

Perioada 1989-1994
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţe Juridice / Diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Teoria generală a dreptului; Drept penal; Drept civil; Drept procesual civil; Drept procesual penal
Profilul: Ştiinţe Juridice. Specializarea: Drept. Media examenului de licenţă: 9,75 (Drept penal - nota 10,

Teoria generală a dreptului - nota 10, Drept civil - nota 8,50; Lucrarea de licenţă cu titlul ,,Complicitatea ca
formă a participaţiei penale în dreptul român” - nota 10 - conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Costică Bulai -
lucrarea a fost propusă spre publicare)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept – Bucureşti, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5,
cod poştal 050107, web: www.drept.unibuc.ro

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nivel ISCED = 5

Perioada 1979-1983
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat / Profilul Marină

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Navigaţie maritimă; Marinărie; Manevra navei; Meteorologie; Hidrologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul de Marină Galaţi – Galaţi, str. Portului, nr. 57

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nivel ISCED = 3
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1971-1979
Diplomă de absolvire (cu media generală 10; șef de promoție)

Școala Gimnazială „Virgil Caraivan” Șuletea, județul Vaslui

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B2 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent

Limba franceză C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat C2 Utilizator
experimentat

Limba italiană C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat A2 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A2 Utilizator elementar

Limba spaniolă C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat A2 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A2 Utilizator elementar

Limba germană C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat A2 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A2 Utilizator elementar
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Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Lucrez într-o universitate de stat, unde comunicarea este extrem de importantă, iar munca de echipă este
esenţială. Atitudine tolerantă şi de detensionare a stărilor conflictuale în cele mai diverse situaţii. Am exercitat
/ exercit unele funcții manageriale.

În perioada 2008 - 2013, am condus o structură de combatere a corupţiei: Serviciul teritorial Galaţi din
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Am reuşit să obţin rezultate dintre cele mai bune, care au fost
apreciate de către şefii ierarhici şi menţionate în rapoartele anuale privind activitatea Direcţiei Naţionale
Anticorupţie. Am eficientizat activitatea de descoperire şi investigare a   faptelor de corupţie şi am încurajat
implicarea personalului în activitatea unităţii prin practicarea constantă a unui management participativ. Am
instrumentat / coordonat cauze complexe privind infracțiuni de corupție săvârșite de către deputați,
magistrați (procurori generali, prim-procurori), prefecți, directori, polițiști, avocați, oameni de afaceri etc.
(http://obiectivbr.ro/content/gheorghe-ivan-candideaz%C4%83-la-func%C5%A3ia-de-procuror-general-al-
rom%C3%A2niei); am inițiat (prin sesizare din oficiu) dosarul „Referendumului din 2012”, efectuând acte de
urmărire penală care au stat la baza condamnării inculpaților
(http://juri.ro/static/files/2015/august_2015/14/rechizitoriu_dragnea.pdf;
http://www.nepasadegalati.ro/actualitate/2429-dosarul-condamnarii-lui-liviu-dragnea-a-fost-initiat-de-fostul-
sef-al-dna-galati-gheorghe-ivan.html; https://www.vrancea24.ro/procurorul-care-anchetat-fraudele-din-
suraia-de-la-referendumul-din-2012-candideaza-pentru-sefia-parchetului-general/); am instrumentat
dosarul ,„Aviasan” (http://juri.ro/dosarul-aviasan-rechizitoriul-procurorilor-dna-st-galati-gheorghe-ivan-si-
nicolae-pircalabescu-pentru-trimiterea-in-judecata-a-6-inculpati-procuror-deputat-si-administratori-de-firme-
in-dosarul-nr-185-p-2008-scoaterea-de-sub-urmarire-penala-a-unui-judecat;
http://juri.ro/static/files/2015/iulie_2015/23/rechizitoriu_AVIASAN.pdf). La evaluarea din anul 2016 (pentru
perioada 2011 - 2013), comisia de evaluare condusă de către procurorul-șef al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie mi-a acordat calificativul FOARTE BINE, apreciindu-se managementul eficient pe care l-am
practicat şi rezultatele foarte bune pe care unitatea le-a înregistrat în activitatea de descoperire, investigare
şi combatere a corupţiei.

În anul 2012, cu ocazia  Zilei  Justiţiei, pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată în
perioada 2011 - 2012 în funcţia de procuror-şef al Serviciului Teritorial Galaţi din cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie am fost EVIDENŢIAT de către procurorul  general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, care mi-a acordat o DIPLOMĂ DE MERIT.

13.12.2019-prezent − Membru (senator) – reales – al Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
(Hotărârea  Senatului universitar nr. 170/2019, disponibilă pe site-ul http://www.ugal.ro/informatii/informatii-
publice/hotarari/hotarari-senat/84-hotarari-senat-2019/7193-hotarare-de-senat-nr-170-13-decembrie-2019).

22.11.2019-prezent – Membru – ales – al Consiliului Facultății de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice -
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi (Hotărârea  Senatului universitar nr. 160/2019, disponibilă pe site-
ul http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_160_2019_anexa1_rez_cadre_didactice_CF.pdf).

27.09.2019-prezent – Membru – reales – al Consiliului Departamentului de Ştiinţe Juridice - Facultatea de
Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi (Hotărârea  Senatului
universitar nr. 139/2019, disponibilă pe site-ul http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-
senat/84-hotarari-senat-2019/6956-hotarare-de-senat-nr-139-27-septembrie-20191).

2018-prezent – Președinte comisii de licenţă / disertație la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice -
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Specializarea Drept.

01.04.2016-25.07.2016 – Membru al Colegiului de redacție al revistei ,,Pro Lege” – publicație a Ministerului
Public.

01.01.2016-prezent – Membru al Comitetului științific al Centrului de Cercetări Juridice, Administrative,
Sociale și Politice din cadrul Facultății de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice – Universitatea ,,Dunărea de Jos”
din Galaţi

2016-2017 − Membru comisii de licenţă / absolvire la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice -
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Specializarea Drept.

2017 – Membru comisii disertaţie – Master ,,Carieră Judiciară” – Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi
Politice - Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi

2016-2017 – Membru comisii disertaţie – Master ,,Științe Penale și Criminalistică” – Facultatea de Ştiinţe
Juridice, Sociale şi Politice - Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi

2015/2016 – conducător științific – lucrare metodico-ştiinţifică pentru acordarea gradului didactic I – Matei F.
Ticuța (Alupoaiei-Iancu), profesor la Colegiul Național de Agricultură și de Economie Tecuci, județul Galați –
lucrare finalizată și depusă la 31.08.2016 (adresa Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați nr. 378/2015);
lucrare evaluată cu nota 10 (http://www.dppd.ugal.ro/)

16.12.2015-prezent − Membru (senator) – reales – al Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi.
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2015/2016 – conducător științific – lucrare metodico-ştiinţifică pentru acordarea gradului didactic I – Matei F.
Ticuța (Alupoaiei-Iancu), profesor la Colegiul Național de Agricultură și de Economie Tecuci, județul Galați –
lucrare finalizată și depusă la 31.08.2016 (adresa Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați nr. 378/2015);
lucrare evaluată cu nota 10 (http://www.dppd.ugal.ro/)

16.12.2015-prezent − Membru (senator) – reales – al Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi.

10.11.2015-prezent – Membru al Colegiului coordonator al Institutului Transfrontalier de Studii Internaționale
și Justiție Penală al Universității ,,Dunărea de Jos” din Galaţi (decizia rectorului universității nr. 3099/2015).

10.11.2015-prezent – Coordonatorul Centrului pentru studii în materie de justiție penală și al Laboratorului de
investigații și cercetare criminalistică − Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală al
Universității ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
25.09.2015-prezent – Membru – reales – al Consiliului Departamentului de Ştiinţe Juridice - Facultatea de
Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi.

2015-sesiunea august – Președinte comisie examen de acordare a gradului didactic II în învăţământ, numit
de Ministerul Educaţiei Naţionale.

2015 − Membru comisii de licenţă / absolvire la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice -
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Specializarea Drept.

2015 – Membru comisii disertaţie – Master ,,Științe Penale și Criminalistică” – Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Sociale şi Politice - Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi

2015- octombrie – Membru comisie de examinare a concursului pentru promovarea în funcţii de conducere
vacante a grefierilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

2015- octombrie – Membru comisie de contestații a concursului pentru promovarea în funcţii de execuție a
grefierilor de la parchetele de pe lângă curțile de apel pe posturi vacante de grefier la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

27.03.2012-16.12.2015 − Membru (senator) – ales – al Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi

2014- octombrie – Preşedinte comisie de examinare a examenului de promovare din funcţia de grefier cu
studii medii în cea de grefier cu studii superioare în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.

2014- octombrie – Membru comisie de contestații la a examenul pentru promovare în  grade sau trepte
profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie.

2014-sesiunea 4 iulie- 6 noiembrie – Membru (supleant) comisie examen de capacitate al judecătorilor
stagiari şi procurorilor stagiari, numit de Consiliul Superior al Magistraturii

2014-sesiunea august – Președinte comisie examen de acordare a gradului didactic II în învăţământ,
numit de Ministerul Educaţiei Naţionale.

2014-sesiunea iunie – Membru (supleant) comisie de concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a
judecătorilor şi procurorilor, numit de Consiliul Superior al Magistraturii.

2014- mai – Membru comisie de examinare (elaborare subiecte şi corectare) la concursul pentru ocuparea
unui post de tehnician criminalist la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

2014-2019 – Membru comisii de elaborare acte normative (Parlamentul României – Comisia specială
comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității
legislative în domeniul justiției –, Ministerul Justiției, Consiliul Concurenței, Agenția Națională pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați)

2013-2014 − Membru comisii de licenţă / absolvire la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice -
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Specializarea Drept.

2013 − Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi în învăţământul superior-Universitatea
,,Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.

2013-sesiunea august − Membru comisie examen de acordare a definitivării în învăţământ, numit de
Ministerul Educaţiei Naţionale.
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2013-sesiunea august − Membru comisie examen de acordare a gradului didactic II în învăţământ, numit
de Ministerul Educaţiei Naţionale.

2012 − Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi în învăţământul superior
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.

2012-sesiunea august − Membru comisie examen de acordare a definitivării în învăţământ, numit de
Ministerul Educaţiei Naţionale.

2012-sesiunea august − Membru comisie examen de acordare a gradului didactic II în învăţământ, numit
de Ministerul Educaţiei Naţionale.

2011-2015 − Membru – ales – al Consiliului Departamentului de Ştiinţe Juridice - Facultatea de Ştiinţe
Juridice, Sociale şi Politice - Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi.

2011 − Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi în învăţământul superior -
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.

2011-sesiunea august − Membru comisie examen de acordare a definitivării în învăţământ , numit de
Ministerul Educaţiei Naţionale.

2011-sesiunea august − Membru comisie examen de acordare a gradului didactic II în învăţământ, numit
de Ministerul Educaţiei Naţionale.

8-10 martie 2011 − Membru delegaţie oficială în Croaţia în vederea semnării protocolului de cooperare
dintre DNA - USKOK (Direcţia Naţională Anticorupţie din România - Departamentul de Combatere a Corupţiei
şi Crimei Organizate din Croaţia) (http://www.pna.ro/evenimentGeneral.xhtml?id=19&tip=5).

2010-2011 − Membru comisii de licenţă / absolvire la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice -
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Specializarea Drept.

2010-sesiunea august − Membru comisie examen de acordare a definitivării în învăţământ, numit de
Ministerul Educaţiei Naţionale.

2010-sesiunea august − Membru comisie examen de acordare a gradului didactic II în învăţământ, numit
de Ministerul Educaţiei Naţionale.

2009-2011 – Șef adjunct al Catedrei de Drept Public (în prezent, Departamentul de Științe Juridice) –
Facultatea de Drept (actualmente, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice) – Universitatea
,,Dunărea de Jos” din Galaţi

2008-2009 – Membru comisii disertaţie – Master Politici Europene de Management al Ordinii Publice şi
Siguranţei Persoanei – Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - Universitatea ,,Dunărea de Jos” din
Galaţi

2007-prezent − Membru în Consiliul editorial al revistei Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Fascicula XXII – Ştiinţe Juridice, Editura University Press, Galaţi, ISSN 1843-8334.

2009-2010 − Membru comisii de licenţă / absolvire la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice -
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Specializarea Drept.

2008-2010 − Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi în învăţământul superior -
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.

2008 − Preşedinte comisie de concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de consilier principal în cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

2007-2008 − Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante sau de promovare în
funcţii de conducere a grefierilor ori de execuţie pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi unităţile din subordine.

2004-2005 − Membru al Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.

2001 – prezent – membru – Asociaţia Internaţională de Drept Penal
2010 – prezent – membru Consiliul director – Asociaţia Română de Ştiinţe Penale
2010 – prezent – membru fondator – Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Bucureşti
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Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Cunoştinţe Windows XP - Word, Excel, PowerPoint etc. deprinse în urma absolvirii cursului ,,Competenţă
comună: Utilizare calculator; prelucrare informaţii”

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini - Practicant arte marţiale – Karate Kyokushinkai - nivel avansat

- Lupte libere

Permis(e) de conducere

Premii şi distincţii

Categoriile AM, B1, B

2019 – DIPLOMĂ DE ONOARE acordată de rectorul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați în semn de
prețuire pentru competența profesional-științifică și rezultatele remarcabile obținute în activitățile didactice și
de cercetare desfășurate în anul 2018.

2018 – DIPLOMĂ DE ONOARE acordată de rectorul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați în semn de
prețuire pentru rezultatele remarcabile obținute în activitățile didactice și de cercetare desfășurate în anul
universitar 2016-2017.

2016 − Premiul ,,Vintilă Dongoroz”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, pentru contribuția la
elaborarea cărții juridice „Explicațiile Noului Cod penal” (Vol.I art.1-52, Vol.II art.53-187, Vol. III art.188-
256, Vol.IV art.257-366, Vol.V art.367-446), publicată sub egida Academiei Române, Institutul de
Cercetări Juridice, la Editura Universul Juridic (http://ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/2305-premiul-
vintila-dongoroz-pentru-prof-univ-dr-gheorghe-ivan)

2015 − Premiul Revistei ,,DREPTUL" pentru publicistică științifică în domeniul dreptului, acordat de
Uniunea Juriștilor din România și PUBLICAȚIILE ,,DREPTUL" pe anul 2015.

2012 − Cu ocazia Zilei  Justiţiei, pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată în
perioada 2011 - 2012 în funcţia de Procuror şef la Direcţia Naţională Anticorupţie − Serviciul Teritorial
Galaţi am fost EVIDENŢIAT de către Procurorul  General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, care mi-a acordat o DIPLOMĂ DE MERIT (Comunicatul Ministerului Public din
05.07.2012; http://www.mpublic.ro/presa/2012/c_05_07_2012_4.htm).
Iunie 2012 − DIPLOMĂ DE MERIT acordată de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

din cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi pentru contribuţia adusă la creşterea capitalului de
imagine a instituţiei prin rezultatele activităţii profesionale reprezentate de obţinerea calităţii de cercetător
asociat la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române.

26.04.2012 − Ca o recunoaştere a performanţelor profesionale am fost înscris în Enciclopedia
Personalităţilor din România, ediţia a VII-a - Hübners Who is Who – Certificate of Award.

2011 – Placheta ,,TITLU DE EXCELENȚĂ” acordat de Asociația Națională a Tinerilor  Juriști din România
și Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi pentru
merite deosebite în dezvoltarea și promovarea științelor juridice din România.

2010 – Plachetă de Onoare acordată de Asociația Națională a Tinerilor  Juriști din România și Facultatea
de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi pentru contribuția
științifică adusă în cadrul Seminarului ,,Strategii de combatere a corupţiei prin colaborarea instituției Direcţiei
Naţionale Anticorupţie cu societatea civilă” – Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice Studențești,
Donaris 2010.

2010 − Premiul ,,Vintilă Dongoroz” acordat de Uniunea Juriştilor din România pentru  lucrarea Explicaţii
preliminare ale noului Cod penal. Vol. I. Articolele 1-52, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN
general 978-973-127-374-7, ISBN vol. I 978-973-127-375-4.

1997 − Premiul ,,Ioan Mihuţă” acordat de Uniunea Juriştilor din România pentru locul I, la nivel naţional,
obţinut în anul 1997 la examenul de capacitate al magistraţilor; dintre cei 95 magistraţi – judecători şi
procurori – m-am clasat pe primul loc la nivel naţional (ȘEF DE PROMOȚIE PE ȚARĂ); pentru acelaşi
rezultat, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie mi-a adresat o
scrisoare de felicitare.
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Informaţii suplimentare Alte referinţe pot fi furnizate la cerere

Anexe Lista de lucrări ştiinţifice


