Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

POPA V. GHEORGHE

Adresă(e)
Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

română

Data naşterii
Sex

Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

2014 – 2016
Rectorul Academiei de Politie A.I.Cuza
Management si activitati didactice
Ministerul Afacerilor şi Internelor, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, Bucuresti,Romania
Tel: 0213114811
Fax:0213175517

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

2013 - 2014
Adjunct al inspectorului general al Politiei Romane
Management si activitati operative
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul General al Poliţiei Române

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

2012 – 2013
Rectorul Academiei de Politie A.I.Cuza
Management si activitati didactice
Ministerul Afacerilor şi Internelor, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, Bucuresti,Romania
Tel: 0213114811
Fax:0213175517

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Pagina 1/7- Curriculum vitae al
POPA V. GHEORGHE

2009 – 2012
Directorul Institutului de Studii pentru Ordine Publică
Managementul Institutului
Ministerul Administraţiei şi Internelor ; Institutul de Studii pentru Ordine Publică – şoseaua Olteniţei, nr.
158-160, sector 4, Bucureşti, Romania
Tel:0213323265;
Fax:0213323855
director.isop@mai.gov.ro
Conducere
2007 - 2008

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Inspector general
Managementul Poliţiei Române
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul General al Poliţiei Române

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Conducere

Perioada

2005-2007

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Adjunct al Inspectorului General al Poliţiei Române
Managementul Poliţiei Române
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul General al Poliţiei Române

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Conducere

Perioada

2004-2005

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Director al Institutului de Criminalistica din IGPR
Managementul Institutului de Criminalistică
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul General al Poliţiei Române

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Conducere

Perioada

2002-2004

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Şef Serviciu
Managementul investigaţiilor criminale
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
Serviciul de investigaţii criminale

Perioada

2001- 2002

Funcţia sau postul ocupat

Şef Serviciu

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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
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Managementul combaterii crimei organizate şi antidrog
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
Serviciul de combatere a crimei organizate şi antidrog
1999 - 2001
Şef Poliţie
Managementul Poliţiei Municipiului Târgovişte
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
Poliţia Municipiului Târgovişte
1998 -1999
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
Managementul investigării criminalităţii
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
Serviciul de investigare a criminalităţii
1996-1998
Expert criminalist
Investigarea criminalistică a locului faptei şi expertize
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
Serviciul criminalistic
1993-1996

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

Ofiţer specialist I
Activităţi de combatere a crimei organizate
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
Serviciul de combatere a crimei organizate
1990-1993
Expert criminalist
Investigarea criminalistică a locului faptei şi expertize
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul General al Poliţiei Române
Institutul de Criminalistică
1984-1990
Ofiţer criminalist
Investigarea criminalistică a locului faptei şi expertize
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Harghita
Serviciul criminalistic

Educaţie şi formare
2011
Perioada
Certificat
absolvire curs manager de proiect
Calificarea/diploma obţinută
Stabilirea
scopului proiectului; Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; Planificarea
Discipline principale
studiate/competenţe profesionale activităţilor şi jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru
dobândite
proiect; Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; Managementul riscurilor; Managementul
echipei de proiect; Managementul comunicării în cadrul proiectului; Managementul calităţii proiectului.
Numele şi tipul instituţieI de
învăţământ/furnizorului de formare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificare/diplomă obţinută

Schultz Consulting

2010
Certificat absolvire curs de auditori interni pentru sistemul de management al calităţii
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 19011:2003
auditor intern
SC SIMTEX – OC SRL Bucureşti
2010
Certificat absolvire curs autorizat de formator

Discipline principale
studiate/competenţe profesionale Pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la formare; aplicarea
metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formării; proiectarea programelor de formare;
dobândite
organizarea programelor şi a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii
programelor şi a stagiilor de formare.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare Schultz Consulting
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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2007
Diplomă Studii Postuniversitare de conducere - Siguranţă naţională si buna guvernare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ministerul Apărării Naţionale
Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti
1998-2002
Diplomă de doctor în ştiinţe juridice cu distincţia “Cum Laudae” – Specializarea Criminalistică




Drept penal
Drept procesual penal
Criminalistică

Universitatea Bucureşti - Facultatea de Drept

1997-1998
Diplomă Studii Postuniversitare - specializarea Criminalistică




Criminalistică
Drept Penal
Drept Procesual Penal

Universitatea Bucureşti - Facultatea de Drept

1990-1994
Diplomă Studii Universitare, Ştiinţe juridice, specializarea-drept








-

Drept administrativ
Drept civil
Drept procesual civil
Drept penal
Drept procesual penal
Criminalistică
Dreptul transporturilor
Drept comercial
Dreptul muncii

1981-1984
Diplomă absolvire - ofiter
Specializarea-criminalistică
Şcoala de ofiţeri activi a M.I.

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

B1

B1

B1

B1

B1

Limba engleză

A2

A2

A2

A2

A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

În perioada în care am îndeplinit diferite funcţii de conducere am dezvoltat aptitudini care îmi
mijlocesc eficienţa activităţii pe care o desfăşor, aptitudinea de prevedere, de organizare a unor
activităţi şi de decizie.
Bun comunicator, eficient şi realist, relaţionarea şi comunicarea permanentă cu cei din jurul meu au
condus la obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune în îndeplinirea sarcinilor profesionale. Munca în
echipă a reprezentat o prioritate în îndeplinirea obiectivelor propuse
Iniţiator, planificator, organizator şi evaluator ca urmare a îndeplinirii funcţiilor de: director de
masterat, presedinte/vicepreşedinte al Asociaţiei Criminalistilor din Romania şi al Consiliului Ştiinţific
al Revistei de Criminalistică.
Operare cu aparatura tehnică de investigare şi cercetare a Institutului de Criminalistică (AFIS, IMAGE
TRACK, LUCIA FORENSIC, microscoape diverse etc).
Cunoştinţe de utilizare a calculatorului :Word, Power Point, navigare Internet etc.

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Categoria B, dobândit în anul 1984.

Informaţii suplimentare
ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Inventator şi inovator, autor sau coautor ori coordonator a 19 cărţi/volume de lucrari stiintifice apărute
la edituri recunoscute şi peste 80 articole, studii şi comunicări în domeniul criminalisticii şi
criminologiei publicate în ţară şi străinătate;
Brevete:
 1998 - Brevet de invenţie nr. 11413 C1/31.10.1996 –„ Metoda de relevare a urmelor create pe
suporturi vegetale” (frunze) – prezentat la Congresul din iulie 2000 de la Cleveland, OHIO,
S.U.A. - premieră internationala;
 2013 - Poligraf cu sistem integrat de coasistare si metoda de testare cu ajutorul acestuia prin
masuratori termografice, premiata cu 3 medalii de aur si doua de argint la 5 saloane
internationale de inventica si tehnologie (colectiv), in curs de brevetare.

Inovaţii:
 2008 - Metoda de diagnosticare timpurie a sclerodermiei sistemice cu ajutorul amprentelor
digitale, premieră internaţională (colectiv);
 2008 - Metoda de determinare a vechimii amprentelor papilare şi apartenenţei la grupa
sanguină – premieră internaţională (colectiv);
 2003 - Relevarea urmelor papilare create pe organele vegetative (fruct) ale plantei;
 1996 - Stabilirea calibrului proiectilului retenţionat în corpul uman prin supraproiecţii de imagini
teleradiografiate;
 1992 - Relevarea seriilor pilite sau deteriorate de pe piese metalice;
 1990 - Relevarea urmelor papilare create în substanţă de consistenţă mare cu ajutorul unor
fluxuri luminoase interferente.
AUTOR:
1. Tehnică criminalistică – curs universitar, Editura Prouniversitaria Bucureşti, 2oo8;
2. Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică românească, Editura Sfinx 2000,
Târgovişte,2oo3;
3. Criminalistica – note de curs, Editura Bibliotheca, Târgovişte;
4. Investigarea criminalistică a infracţiunilor la regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive –
Editura Macarie, Târgovişte;
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COAUTOR:
1. Curs practic de tactica criminalistica, editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2015
2. Criminalistica-curs universitar, editura ProUniversitaria,Bucuresti, 2014;
3. Cercetarea cauzelor de incendii, editura Universul juridic, Bucureşti, 2010;
4. Valorificarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă prin constatări tehnico-ştiinţifice şi
expertize criminalistice, Editura Era, Bucureşti, 2oo8;
5. Investigarea criminalistică a locului faptei, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005;
6. Urmele - obiect de studiu al criminalisticii – revizuită şi adăugită, Editura Era, Bucureşti, 2oo6,;
7. Urmele - obiect de studiu al criminalisticii, Editura Era, Bucureşti, 2oo5;
8. Metode şi tehnici criminalistice de identificare a persoanei, Editura Era, Bucureşti, 2oo5,
9. Criminalistica – note de curs, vol. II, Editura Zappy’s, Câmpina, 2004;
10. Expertizarea bancnotelor şi a altor instrumente de plată- revizuită şi adăugită, Editura Little
star, Bucureşti, 2oo5;
11. Exploatarea urmelor prin expertize criminalistice, Editura Little star, Bucureşti, 2oo5;
12. Expertizarea bancnotelor şi a altor instrumente de plată, Editura Little star, Bucureşti; , 2oo3;
COORDONATOR:
1. Contribuţia criminalisticii la investigarea actelor teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe
deosebit de grave, Editura „Luceafărul” Bucuresti, 2007;
2. Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Editura „Luceafărul” Bucureşti, 2006;
3. Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura
„Luceafărul” Bucureşti, 2005;
PROIECTE/GRANTURI/CONTRACTE:
Internaţionale
-

Leader proiect „Inteligent Led Policing” - durata octombrie 2007 - noiembrie 2008, buget
3.400.000€, partener Germania;
 Leader proiect „Îmbunătăţirea managementului resurselor umane în Poliţia Română” - durata
septembrie 2008-septembrie 2009: buget 750.000€, partener Austria;
 Leader proiect Înfiinţarea bazei naţionale de date de profile ADN - Proiect PHARE 2003 – durata
ianuarie-septembrie 2006: buget 250.000€, partener: Ungaria;
 Leader proiect Întărirea cooperării poliţieneşti – Proiect PHARE – vizând domeniile:
criminalistica, judiciar, tehnici de intervenţie, durata februarie 2006 – februarie 2007, buget
600.000€, parteneri Spania şi Franţa;
- Leader proiect Siguranţa integrală în marile oraşe – Proiect din cadrul memorandumului de
înţelegere încheiat între România şi Olanda, durata ianuarie 2006 – decembrie 2006, buget 175.000€.
Naţionale
- Expert pe termen lung „Modernizarea legislatiei nationale in contextul uniformizarii dreptului la nivel
european si implicatiile socio-politice asupra sistemului administrativ” proiect finanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, durata
2024-2015;
- Expert pe termen lung „Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea
judiciară”, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane, durata 2010 – 2012, buget 8.457.976 lei;
- Leader proiect „Metode de stabilire a vechimii urmelor papilare – Proiect cuprins în Planul comun de
cercetare al Universităţii Române de Ştiinţă şi Arte „Gheorghe Cristea” – Institutul de Criminalistică al
Poliţiei Române – Asociaţia Criminaliştilor din România, durata 2005-2006.
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ACTIVITĂŢI PROFESIONALE







2014 - prezent membru titular al Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale;
2011 – prezent primvicepreşedintel al Corpului experţilor criminalişti din Romania;
2006 – 2007 - Preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor - Secţia Bucureşti – IGPR;
2003 – 2005 - Preşedintele Consiliului Departamentului Inspectoratului General al Poliţiei din
cadrul Corpului Naţional al Poliţiştilor;
2004 şi în prezent - Vicepreşedinte al Asociaţiei Române Poligraf;
2002 - Membru fondator al Revistei Psihocriminalistica;
2001 - 2010 - Membru fondator şi vicepreşedinte/preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din
România;
2001 - 2010 - Membru fondator şi vicepreşedinte/preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Revistei
Romane de Criminalistica;

EXPERIENŢĂ DIDACTICĂ






2012-2013, 2014-2016 rector Academia de Politie A.I.Cuza, Bucuresti;
2010 şi în prezent – conducător de doctorat Stiinte Juridice;
2008 şi în prezent - Profesor universitar;
2006 – 2008 - Director al Masterului de Criminalistică din cadrul Universităţii Române de Ştiinţe
şi Arte „Gheorghe Cristea” Bucureşti;
2006-2008 - Conferenţiar universitar;
1998-2004 - Lector universitar.
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Prof.univ.dr. POPA GHEORGHE

