Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

BOROI ALEXANDRU

Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Cetăţenia

alexandruboroi@yahoo.com
Română
20-10-1952

Data naşterii
Sex

Masculin

Locul de muncă vizat / Aria Post cu specialitate juridica
ocupaţională
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Din iunie 1983 până în prezent
Profesor universitar la disciplina Drept penal
Conducător de doctorat
Conducător al cursului de Master „Ştiinţe penale”
-

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Susţinerea prelegerilor în cadrul cursului de Drept penal
Examinarea periodică şi anuală a studenţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor
de examene
Îndrumarea activităţii ştiinţifice în perioada stagiului de doctorat a doctoranzilor
Susţinerea prelegerilor în cadrul masterului „Ştiinţe penale”
Coordonarea preparatorilor/asistenţilor seminarişti la disciplina Drept penal
Elaborarea de cursuri si monografii
Cercetare stiintifica in contracte de cercetare obtinute prin competitie

Facultatea de Drept, Catedra de Drept penal
Din iulie 1983-2010 – Academia de Politie ‚ Alexandru Ioan Cuza’
Asistent 1983-1990, lector 1990-1996, Conferentiar1996-2000,Profesor universitar 2000prezent, Conducator doctorat 2004-prezent
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Principalele activităţi şi responsabilităţ

-

Perioada

Participări la asociaţii şi comisii

Susţinerea prelegerilor la disciplina Drept penal, partea generala, Drept penal partea
speciala si Dreptul penal al afacerilor
Examinarea periodică şi anuală a studenţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor
de examene
Susţinerea prelegerilor în cadrul masterului „Ştiinţe penale”
Elaborarea de cursuri si monografii
Cercetare stiintifica in contracte privind contractele de cercetare obtinute prin competitie
Îndrumarea activităţii ştiinţifice în perioada stagiului de doctorat a doctoranzilor

Din 2010 – 2013 Universitatea Danubius
Din 2013 – prezent Universitatea Titu Maiorescu

-

Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale (1992)
Membru al Asociaţiei Internaţionale De Drept Penal (1994)
Membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului Internaţional Biografic Cambridge (2003)
Membru în comisia de specialitate a CNATDCU pentru confirmarea titlurilor de Doctor si a
titlurilor universitare.(2006-2011)
Membru in comitetul ştiinţific al revistelor : Agora International Journal af juridical Sciences.
(2003)
Membru in comitetul ştiinţific al revistei: Acta Universitatis Danubius. Juridica. (2003)
Membru in comitetul stiintific al revistei : Dreptul- online. (2012)
Membru in comitetul stiintific al revistei Acta Universitatis George Bacovia. Juridica.(2011)

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1992-1996
Doctor în drept
Teza: „Infracţiuni contra vieţii”

Domenii principale studiate / competenţe
dobândite

Drept penal
Drept procesual penal
Criminologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Drept

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

ISCED 6
1985-1986
Curs postuniversitar, specializarea „Ştiinţe penale”

Domenii principale studiate / competenţe
dobândite

Drept penal
Drept procesual penal
Criminologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept
Specializarea: Ştiinţe penale

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

ISCED 5
1977-1981
Licenţiat în ştiinţe juridice

Domenii principale studiate / competenţe
dobândite

Drept penal
Drept procesual penal
Criminologie, ş.a.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Bucureşti– Facultatea de Drept
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Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Distincţii

ISCED 5
-

Includerea de către Centrul Internaţional Biografic Cambridge în lucrarea „Who’s Who in
the 21th Century” pentru contribuţii în domeniul dreptului penal şi atribuirea medaliei
aferente - 2000
Premiul „Vintilă Dongoroz” în domeniul Dreptului Penal acordat de Uniunea Juriştilor din
România – 2002
Premiul „Vintilă Dongoroz” pentru lucrarea „Dreptul penal al afacerilor” din partea Uniunii
Juriştilor din România – 2006
Pemiul „Vespasian Pella” pentru lucrarea „Cooperarea juridică internaţională în materie
penală” – 2008.

-

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

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune

Nivel european (*)

Abilităţi de ascultare

Franceza
Engleza

Vorbit

Abilităţi de citire

Interacţiune

Scris
Exprimare

B1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Utilizator
B1 independe
nt
A1

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Lucru în echipă: am experienţa a 37 ani de lucru cu grupe mai mari sau mai mici de oameni
datorită specificului profesiei.
Comunicare: dobândită pe parcursul anilor din studiul cărţilor de specialitate.
Adaptabilitate la situaţii şi idei noi: datorită schimbărilor legislative relativ dese am dobândit
abilitatea de argumentare şi soluţionare a situaţiilor nou intervenite în aria ocupaţională pe care
o am.
Capacitate managerială:
-

1992-1996 secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept
1996, şef Catedră Drept penal
1997, prodecan Facultatea de Drept
2000-2008, şef Catedră Drept penal
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Competenţe şi aptitudini tehnice Experienţa bună a managementului de proiect şi a echipei.
Director grant:
- Implicaţiile aquis-ului comunitar asupra protecţiei penale a mediului înconjurator şi a dreptului
fundamental al omului la un mediu sănătos în România, grant C.N.C.S.I.S., director de proiect,
2007– valoarea grantului 16.500 lei, avand ca rezultat elaborarea monografiei „Protectia Penala a
Mediului” aparuta in Editura „Universitara”, Bucuresti, 2007.
Membru:
- Incidenţa legislaţiei comunitare asupra legislaţiei interne în perspectiva integrării în acţiunea de
elaborare a unui Drept european al contractelor, grant Academia Română, membru în echipa de
cercetare, 2007 – 2008 – valoarea grantului 10.000 lei.
- Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară, proiect
cofinanţat de Fondul social european prin POSDRU, membru în echipa de cercetare 2010 –
2013 – valoarea grantului 8.457.975 lei, avand ca rezultat infiintarea unui program de master care
asigura pregatirea specialistilor in domeniul criminalisticii.
Responsabil monitorizare
- Modernizarea legislatiei nationale in contextul uniformizarii dreptului la nivel european si
implicatiile socio-politice asupra sistemului administrativ, proiect cofinantat din Fondul social
european prin POSDRU 2007-2013, responsabil monitorizare 2014-2015

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini sportive
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Cunoştinţe Microsoft Windows 2000 Professional, MSt Windows XP, MS Office, dobândite prin
studiu individual şi la locul de muncă
Îmi place să joc fotbal.
Hobby-uri: lectura, călătoriile, spectacolele de teatru şi muzica
Categoria B din 1978

Informaţii suplimentare --

Autor şi coautor a 65 de cursuri şi monografii
Autor şi coautor a peste 90 de articole şi studii
Am prezentat peste 45 de comunicări în cadrul mai multor sesiuni ştiinţifice interne şi
internaţionale
1993 curs organizat de ONU privitor la Drepturile omului in Administrarea Justitiei
1995 curs organizat la Academia de Politie din Stockolm (Suedia) privitor la traficul de
stupefiante
1996 stagiu efectuat la Academia de Politie din Munster (Germania)
Director, responsabil monitorizare si membru în granturi C.N.C.S.I.S si proiecte de
cercetare, Academia Română şi Academia de Poliţie/Universitatea „ Vasile Alecsandri” Iaşi,
Titu Maiorescu
Absolvire curs manager de proiect
Absolvire curs expert achiziţii publice

Anexe Listă lucrări ştiinţifice
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