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Curicullum vitae JÎRLĂIANU SILVIU

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume JÎRLĂIANU SILVIU

Adresă(e) Brăila, str. Erou Comisar Popovici, nr. 3, blc. AG5, sc. 4, et. 3, apt. 81, jud. Brăila
Telefon(oane) 0744/710085

E-mail(uri) jirlaianu@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii

Experienţa profesională

26.09.1974

Perioada Martie 2015 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef Birou Supravegheri Judiciare

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de coordonare şi supraveghere a punerii în executare şi punerea efectivă în executare a
măsurilor preventive dispuse de către organele judiciare şi instanţele de judecată, precum şi
supravegherea respectării obligaţiilor stabilite prin aceste măsuri.

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne , Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila
Mun. Brăila, str. Mihail Sebastian, nr.10-12, jud. Brăila

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada Martie 2009-martie 2015
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer poliţie judiciară

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de descoperire, investigare şi cercetare penală a faptelor de corupţie, asimilate, conexe şi a
celor care aduc atingere bugetului Uniunii Europene, sub directa îndrumare a procurorului

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională
Anticorupţie, Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81, cod 010106

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada Martie 2008-martie 2009
Funcţia sau postul ocupat Şef birou arme, explozivi, substanţe toxice

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de descoperire, investigare şi cercetare penală a infracţiunilor privind regimul armelor,
muniţiilor, substanţelor toxice şi a explozibililor,regimul vânătorii  şi pescuitului, protejarea fondului
cinegetic, sub îndrumarea procurorului; activităţi de verificare, autorizare şi control al deţinătorilor
legali de arme şi muniţii, deţinătorii de substanţe toxice şi de explozibili.

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila, din Brăila, str. Mihail Sebastian, nr.10-12.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada Iulie 2007 - martie 2008
Funcţia sau postul ocupat Şef birou anticorupţie al Judeţului Brăila

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de descoperire, investigare şi cercetare penală a faptelor de corupţie săvârşite de către
angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, sub directa coordonare a procurorului
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Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală Anticorupţie, Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 390
A, sector 4

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada Octombrie 2005 - iulie 2007
Funcţia sau postul ocupat Împuternicit şef birou anticorupţie al Judeţului Brăila

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de descoperire, investigare şi cercetare penală a faptelor de corupţie săvârşite de către
angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, sub directa coordonare a procurorului

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală Anticorupţie, Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 390
A, sector 4

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada Iulie - octombrie 2005
Funcţia sau postul ocupat Şef birou cercetări penale la Poliţia Municipiului Brăila

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de coordonare şi management a activităţilor de cercetare penală în cadrul unităţii de poliţie
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila, din Brăila, str. Mihail Sebastian, nr.10-12.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada 2004 - 2005
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist II – Serviciul Cercetări Penale din cadrul I.P.J. Brăila;

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de investigare şi  cercetare penală a faptelor penale sub coordonarea procurorului
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila, din Brăila, str. Mihail Sebastian, nr.10-12.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada 2002-2004
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer principal operativ II – Serviciul Cercetări Penale din cadrul I.P.J. Brăila;

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de investigare şi  cercetare penală a faptelor penale sub coordonarea procurorului
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila, din Brăila, str. Mihail Sebastian, nr.10-12.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada 1997-2002
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer operativ la Biroul Cercetări Penale din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de investigare şi  cercetare penală a faptelor penale sub coordonarea procurorului
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila, din Brăila, str. Mihail Sebastian, nr.10-12.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Educaţie şi formare

Perioada Aprilie 2014
Calificarea / diploma obţinută Dezvoltarea pregătirii profesionale

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Folosirea percheziţiilor informatice în probarea infracţiunilor de corupţie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul programului de cooperare elveţiano-român „Îmbunătăţirea
capacităţii de formare profesională pentru judecătorii şi procurorii români în domeniul luptei împotriva
corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare”.

Perioada Aprilie 2013
Calificarea / diploma obţinută Dezvoltarea pregătirii profesionale
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Protecţia individuală în acord cu actualul Cod Penal

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Conferinţa anuală „Exploration, education and progress in the
third millenium”, tematica „ Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”.

Perioada Octombrie 2009
Calificarea / diploma obţinută Diplomă participare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Specializare în domeniul „Continuarea luptei împotriva corupţiei în administraţia publică”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Direcţia Generală Anticorupţie în colaborare cu experţi din Marea Britanie

Perioada Din anul 2008
Calificarea / diploma obţinută -

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Doctorand

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Facultatea de Agronomie, specializare horticultura

Perioada 2006 – 2007
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Drept penal al afacerilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Facultatea de drept din cadrul Universităţii „Hyperion”, Bucureşti

Perioada Iulie 2007
Calificarea / diploma obţinută -

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

„ Dezvoltarea mecanismelor anticorupţie”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Direcţia Generală Anticorupţie în colaborare cu experţi din Olanda

Perioada 2005 - 2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

„Capacitate administrativă şi aquis comunitar ”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Perioada 2003-2012
Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Drept penal şi Drept procesual penal

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Institutul de Cercetări Juridice „ Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române

Perioada 2001 - 2002
Calificarea / diploma obţinută Diplomă studii postuniversitare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Criminalistică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
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Perioada 1993 - 1997
Calificarea / diploma obţinută Diplomă studii juridice

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Drept penal, Drept civil, Drept Procesual Penal, Drept Procesual Civil

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

Perioada 1989 - 1993
Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Disciplina real

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Colegiul Naţional „ Nicolae Bălcescu” Brăila

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză şi franceză
Autoevaluare ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE

Limba engleză Utilizator Utilizator                                   Utilizator
Independent Independent Independent

Limba franceză Utilizator Utilizator                                   Utilizator
Elementar Elementar Elementar

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Adaptabilitate de a comunica cu persoane din medii diferite şi grade de pregătire diferenţiată;
Adaptarea la condiţii de muncă suplimentară în condiţii deosebite ;
Stabilirea de relaţii interpersonale în medii sociale diferite;
Luarea de decizii în conformitate cu prevederile legale în funcţie de situaţia respectivă;

Informaţii suplimentare Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal;
Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale;
Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor;
Membru al Asociaţiei „Poliţia Brăileană”;
Membru fondator al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale – Filiala Galaţi;
Membru al Corpului Consilierilor Juridici pentru judeţul Brăila.

Competenţe tehnice

Activităţi didactice

Anexă

Permis de conducere categoria “B” din anul 1997
Utilizare P.C.

2012 – Contract de muncă – activităţi tutoriale, Facultatea de Drept , Forma ID, din cadrul Universităţii
“ DANUBIUS” din Galaţi, discipline : dreptul mediului şi medicină legală;

2013 - Contract de muncă – activităţi tutoriale, Facultatea de Drept, Forma ID, din cadrul Universităţii
“DANUBIUS” din Galaţi, discipline : clinică judiciară, criminalistică.

2013 – Contract de muncă – cadrul didactic asociat, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi, Forma IFR, disciplină : Drept Procesual Penal

2014 – Contract de muncă – 3 ani, cadru didactic titular, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi
Politice, din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi, Forma zi, disciplină : Drept Penal – Parte
Specială, Procedură Penală, Criminalistică,

Lista de lucrări


