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I. INTRODUCERE 

 
 

“What we need to start talking about is S.M.A.R.T. border guards –  
where S stands for Sensible, M for Motivated,  

A is Accountable, R is Responsible and T stands for Trained”1. 
 

 

Uniunea Europeană a reprezentat încă de la înființarea ei un spațiu 

tentant pentru diferite forme ale fenomenului migrației și în consecință a fost 

supusă continuu unei presiuni, în special din zona Africii de Nord. În același 

timp, fenomene sociale din proximitatea Uniunii Europene au declanșat 

adevărate avalanșe de imigranți, refugiați, azilanți sau alte categorii de persoane.  

Fără îndoială criza refugiaților de la nivelul Uniunii Europe reprezintă în 

ultimii ani cel mai fierbinte subiect aflat pe agenda întregii comunități. Pe plan 

intern, Uniunea Europeană trebuie să controleze terorismul precum și să 

protejeze principiile sale fundamentale, statul de drept, libertățile fundamentale 

cât și coeziunea socială.  

În anul 2015, peste 1 milion de persoane - refugiați, persoane strămutate 

și alți migranți - s-au îndreptat spre UE, fie datorită conflictelor din țara lor, fie 

în căutarea unor perspective economice mai bune, în timp ce cifrele au arătat o 

tendință de scădere în 2016. 

Gestionarea frontierelor externe este o funcție de securitate în cadrul 

căreia statele membre, dar și state asociate au un interes comun. Acquis-ul UE 

referitor la controlul frontierelor servește ca și standard pentru statele terțe care 

sunt asistate în dezvoltarea conceptului de management integrat al frontierelor.  

Conceptul este într-o continuă dezvoltare și se ghidează pe principiile 

solidarității, încrederii reciproce și a responsabilității statuate între statele 

membre, având la bază respectarea drepturilor omului atât în activități cât și în 

proceduri. Statele membre trebuie să mențină și să dezvolte resurse operaționale 

                                                 
1 Patryk PAWLAK, Debates during European Day for Border Guards – ED4BG – 2014 Edition 

(Warsaw, Poland); 
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și manageriale care să permită un control operațional eficient al frontierelor 

externe și posibilitatea de a gestiona operațiuni comune.  

Securitatea frontierelor Uniunii Europene se bazează pe polițiști de 

frontieră de încredere, profesioniști și cooperanți. Acest scop este atins printr-o 

pregătire de înaltă calitate, printr-o atitudine profesională și prin perfecționarea 

continuă a cunoștințelor și deprinderilor. Nevoia de schimbare și de adaptare a 

conceptelor de pregătire/formare a autorităților de frontieră reprezintă centrul de 

greutate al securității interne și externe a Uniunii Europene.  

Analiza structurală, informațională și cauzală asupra unor concepte 

(Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding - SQF, Common Core 

Curriculum - CCC, interoperabilitate, mobilitate, aplicabilitate practică 

inovativă, standardizare, etc.) reliefează înțelesuri extrem de sensibile, evoluții 

complexe și, adesea, imprevizibile, dar și desprinderea unor concluzii pe care le 

consider pertinente privind acuratețea abordărilor și fundamentarea acestora. 

Este esențială ancorarea acțiunilor viitoare într-o strategie de pregătire 

comună a autorităților de frontieră, care să vizeze identificarea sistemelor de 

pregătire din cadrul statelor membre, urmărind a aduce contribuții la crearea de 

parteneriate europene, programe de mobilitate și schimb de cursanți/studenți, 

facilitând în acest sens integrarea și implementarea programelor comune de 

pregătire.  

Dezvoltarea unei strategii europene de pregătire a autorităților de 

frontieră trebuie, cât mai devreme posibil, să se bazeze pe contribuția tuturor 

statelor membre, inclusiv a autorităților naționale responsabile pentru punerea în 

aplicare a legii, agenții europene și chiar a societății civile.  

Cercetarea științifică aplicată asupra unor concepte (Sectoral 

Qualifications Framework for Border Guarding - SQF, Common Core 

Curriculum - CCC, European Joint Masters’ in Strategic Border Management – 

EJMSBM,  CCC – Teachers’ Mobility, CCC Interoperability Assessment 

Programme,  etc.), dar și asupra unor rețele suport în pregătirea autorităților de 
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frontieră (National Training Coordinators – NTC, Frontex Partnership 

Academies – PA, Frontex Virtual Aula, etc.), a furnizat tipare concrete în 

identificarea nevoilor de uniformizare a domeniului frontalier la nivelul statelor 

membre. extrem de sensibile, evoluții complexe și, adesea, imprevizibile, dar și 

desprinderea unor concluzii pe care le consider pertinente privind mai ales 

acuratețea abordărilor și fundamentarea acestora. 

Din acest motiv, pot afirma cu fermitate, încurajat fiind și de rezultatele 

obținute în urma cercetării științifice desfășurate în acest domeniu, că: 

problematica privind uniformizarea sistemelor de pregătire nu este o problemă 

care poate fi rezolvată, ea reprezintă o provocare permanentă și trebuie 

gestionată prin inovație și cercetare. 

Toate aceste motive au stat permanent la baza preocupărilor mele 

ştiinţifice în domeniul de cercetare „Ordine publică şi siguranţă naţională”.  

În acest sens, publicațiile, participările în diferite proiecte europene, 

coordonarea științifică a mai multor lucrări, precum și studiile efectuate, mi-au 

permis să abordez într-o manieră pertinentă domeniul de cercetare „Ordine 

publică şi siguranţă naţională”, în special componentele securității frontierelor 

externe ale Uniunii Europene și necesitatea uniformizării pregătirii autorităților 

de frontieră la nivelul statelor membre.  

Un alt motiv l-a constituit experienţa mea profesională determinată de 

cei 12 ani (2004 - 2016) de cadru didactic responsabil cu pregătirea viitorilor 

ofițeri ai Poliţie de Frontieră, Inspectoratului General pentru Imigrări și Direcției 

Generale de  Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

Totodată, activitatea desfășurată la nivel european și internațional mi-a 

permis să accesez surse de informare concrete în studierea fenomenelor ce 

influențează stabilitatea și securitatea frontierelor, cât și diseminarea bunelor 

practici dobândite către colegi, cadre universitare, studenți, masteranzi, 

doctoranzi și cursanții din diferite activități coordonate. 
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II. FUNDAMENTAREA ŞI DEZVOLTAREA TEORETICĂ A 

CONTRIBUŢIILOR ŞTIINŢIFICE ŞI PROFESIONALE 

 

2.1. CONTRIBUŢIA ADUSĂ ÎN DOMENIUL „ORDINE PUBLICĂ 

ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ” 

Realizările ştiinţifice care au constituit rezultatul activităţilor de 

cercetare întreprinse de mine după obţinerea titlului de doctor, s-au circumscris 

domeniului „Ordine publică şi siguranţă naţională”, abordând, în principal 

problematica securității frontierelor prin metode si mijloace specifice și a 

pregătirii comune a autorităților de frontieră la nivelul Uniunii Europene. 

În anul 2010 am finalizat şi am susţinut public în cadrul Academiei de 

Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în data de 30 Septembrie, teza de doctorat 

intitulată Strategii Naţionale şi Europene pentru securitatea frontierelor 

obținând titlul de Doctor în domeniul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” 

prin decizia MECTS nr. 5729/24.11.2010. 

În anul 2015 am finalizat și susținut Raportul final de cercetare în cadrul 

bursei postdoctorale în cadrul proiectului aflat sub egida Universităţii 

Naţionale de Apărare „Carol I”  - Reţea transnaţională de management integrat 

al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente “SmartSPODAS”. Atestatul 

de studii postdoctorale l-am obținut în data de 27.11.2015. 

Un alt aport important adus domeniul „Ordine publică şi siguranţă 

naţională”, îl consider obținerea calității de profesor asociat în cadrul 

Masteratului European privind Managementul Strategic al  Frontierelor 

(European Joint Masters’ in Strategic Border Management), rezultat al 

proiectului aflat sub egida Agenției Frontex cu titlul Curriculum comun de nivel 

mediu și avansat pentru polițiștii de frontieră (Common Curricula for BG Mid 

level and High level Education - CCMH), parte componentă a Programului 

Comun de Studii (Joint Degree Study Programme – JDSP). 
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În perioada 2013-2015 am participat gradual în calitate de expert, 

coordonator și sub-lider în grupurile de lucru organizate pentru crearea 

programului de masterat. Ulterior, în perioada 07-10 decembrie 2015, am 

elaborat, organizat și susținut patru teme în cadrul programului european de 

masterat / Modulul 5 – Innovation and Technology in Border Security. Acest 

modul a avut ca audiență 25 de participanți din statele membre ale Uniunii 

Europene, invitați ai agențiilor europene, precum și reprezentanți ai Agenției 

Frontex. Predările, seminariile și lucrările practice s-au desfășurat în limba 

engleză, iar întreaga activitate a fost găzduită de către Colegiul de Securitate a 

Autorităților de Frontieră - Tallinn, ESTONIA. 

Totodată, rezultatele cercetărilor şi studiilor efectuate de mine în 

domeniul „Ordine publică şi siguranţă naţională” s-au materializat în 

elaborarea unor lucrări de specialitate publicate la edituri cu prestigiu 

recunoscut, în publicarea de articole în reviste indexate BDI, în susţinerea unor 

studii în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum și 

în participarea activă în proiecte și parteneriate de specialite la nivelul Uniunii 

Europene, dar și la nivel internațional, după cum urmează: 1 tratat de 

specialitate în calitate de unic autor; 2 cărţi de specialitate, în calitate de unic 

autor; 7 cărţi de specialitate, în calitate de coautor; 3 cursuri universitare, în 

calitate de primautor; 4 studii de specialitate, în calitate de primautor; 28 

articole de specialitate, în calitate de unic autor, primautor sau coautor, 

publicate în reviste indexate BDI; 38 participări la manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale, materializate în publicarea studiilor în volumele 

manifestărilor respective cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică. 

Îmbinând activitatea de cercetare ştiinţifică cu activitatea de pregătire 

didactică în domeniul de specialitate, în anul 2010 am participat în calitate de 

coordonator şi/sau coautor la elaborarea a trei lucrări de specialitate necesare 
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pregătirii personalului Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Centrului 

Multifuncţional de Pregătire Schengen.  

În anul 2011 în calitate de coautor am elaborat manualul Advanced 

eLearning, o lucrare complexă privind metodele avansate de instruire asistată 

(ISBN 978-606-11-1984-4). Advanced eLearning vine în completarea 

manualului eLearning – Cadrul Conceptual publicat în anul 2009 (ISBN 978-

606-530-778-0), aducând în prim-plan noţiuni avansate de utilizare a sistemelor 

de învăţământ la distanţă.  

În anul 2012, având calitatea de director al proiectului Centrul pentru 

Promovarea Drepturilor Omului în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă Publică - 

CPDO, am elaborat în calitate de autor cursul intitulat Agenţii, mecanisme şi 

unităţi operative europene cu responsabilităţi în protecţia drepturilor 

fundamentale ale omului (ISBN 978-606-624-284-4). 

Continuând demersurile științifice, în anul 2013 am publicat în calitate 

de autor un capitol intitulat Sisteme Informatice Europene folosite în 

cooperarea Schengen în cadrul broşurii denumită Cooperare Operaţională şi 

bune practici la frontiera Schengen (ISBN 978-606-11-3094-8) a masteratului 

Managementul cooperării la frontiera Schengen. 

Lucrarea Culegere de texte pentru examenul de licenţă – Poliţie de 

Frontieră, realizată în calitate de unic coautor, publicată în anul 2013 la Editura 

Sitech (ISBN 978-606-11-3416-8), s-a adresat pregătirii studenţilor Academiei 

de poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

În anul 2015, pe lângă calitatea de membru și formator în cadrul 

proiectului Co-funded by the Prevention of and Fight against CrimeProgramme 

of the European Union  - „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de 

ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, am 

contribuit în calitate de coautor la elaborarea și publicarea unui Ghid de bune 

practici identificate în prevenirea şi limitarea efectelor atacurilor cu substanţe 

chimice, biologice, radiologice şi nucleare (ISBN 978-973-0-18483-9), iar în 
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altă etapă a proiectului la Manualul de bune practici C.B.R.N.-E. Cooperarea 

structurilor de ordine și siguranță publică la nivel național și european (ISBN 

978-606-565-090-9). 

În anul 2016 am publicat, după un demers științific desfășurat pe durata a 

șase ani, lucrarea Tratat de Informatică Aplicată – Concepte Hardware, Partea 

I (ISBN 978-606-11-5374-9).  

Totodată, am acordat o atenție sporită articolelor științifice, publicând 28 

articole (din care 14 în calitate de unic autor) în reviste din fluxul ştiinţific 

internaţional principal indexate în baze de date. 

Tot în domeniul publicistic și al cercetării științifice desfășuată în 

domeniul de „Ordine publică şi siguranţă naţională”, doresc să menţionez şi 

cele 38 de articole (din care 34 în calitate de unic autor) publicate cu ocazia 

unor simpozioane, conferințe sţiintifice de specialitate, naționale și 

internaționale. 

O altă preocupare permanentă a fost prezenţa mea la peste 31 de 

conferinţe, seminarii sau simpozioane în calitate de organizator, moderator sau 

participant cu articole ştiinţifice. 

Un loc important în activitatea mea ştiintifică îl ocupă şi cele 31 de 

participări în cadrul unor conferințe, evenimente științifice, activități în cadrul 

unor proiecte. 

Pe plan european am reușit să contribui la consolidarea relațiilor de 

cooperare și colaborare, inclusiv pe palierul cercetării științifice, prin coeziunea 

instituțională cu diferite agenții și organisme precum ICMPD, AEPC și CESA 

(cursuri sub egida Colegiului Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei 

de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”). 

În calitate de expert, coordonator, sub-lider și participant, am desfășurat 

o activitate intensă pe plan european sub egida Agenției Frontex – Unitatea de 

Pregătire, participând activ la elaborarea și dezvoltarea principalelor proiecte de 

pregătire a autorităților de frontieră de la nivelul statelor membre, după cum 
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urmează: 3 participări în anul 2016; 5 participări în anul 2015; 8 participări în 

anul 2014; 10 participări în anul 2013; 18 participări în anul 2012; 16 participări 

în anul 2011; 1 participare în anul 2010. 

Începând cu anul 2010, dețin calitatea de Manager al activităților 

Frontex (Frontex Partnership Academy Manager) găzduite în cadrul Academiei 

de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, fiind organizatorul conferinţelor, grupurilor 

de lucru şi ale panelurilor, după cum urmează: 2 activități în anul 2015; 3 

activități în anul 2014; 9 activități în anul 2013; 7 activități în anul 2012; 6 

activități în anul 2011; 1 activitate în anul 2010. 

În ceea ce privește implicarea în activitățile publicistice ale unor reviste 

de prestigiu, doresc să menționez că dețin calitatea de recenzor pentru revistele 

Studii de Securitate Publică, Human Rights in Law Enforcement, 

International Journal of Criminal Investigation și editor pentru Pro Patria 

Lex și Revista de Investigare a Criminalităţii, toate publicaţiile fiind indexate în 

baze de date internaţionale. 

 

Realizările profesionale şi academice: 

Realizările profesionale sunt generate de rezultatul activităţilor 

desfăşurate de mine în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, unde activez, fără 

întrerupere, din anul 2003, ca ofiţer de poliţie de frontieră, iar cele academice se 

circumscriu activitaţilor de cadru didactic titular pe care le-am desfăşurat în 

cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Din anul 2004 şi până în 

prezent, în mod neîntrerupt, mi-am desfăşurat activitatea în calitate de cadru 

didactic titular la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

În calitate de cadru didactic titular am coordonat desfăşurarea 

activităţilor de la disciplinele Sisteme tehnice de supraveghere la frontiera 

Schengen (Licenţă), Informatică aplicată în domeniul Schengen (Licenţă), 

Investigarea Criminalității Transfrontaliere (Licență) şi Sisteme Informatice 

Europene folosite în cooperarea Schengen (Masterat), am elaborat şi am 
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participat la cursuri, am condus seminarii, aplicaţii şi lucrări practice conform 

sarcinilor rezultate din statul de funcţii didactice al catedrei ori departamentului. 

În perioada 2010-2015 am îndeplinit funcţia de adjunct al şefului de 

catedră în cadrul Catedrei Poliţie de Frontieră şi Pregătire Schengen, catedră 

extinsă și transformată în anul 2012 sub denumirea Departamentul Poliție de 

Frontieră, pregătire Schengen și limbi străine. 

Ca urmare a procesului de reorganizare instituțională, în anul 2015 la 

nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a fost înființată Facultatea 

Poliție de Frontieră având în structura sa două departamente: Departamentul  

Poliţie de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire Schengen și 

Departametul de Limbi Străine. 

În perioada 2015-2016 am îndeplinit funcţia de director al 

Departamentului de Poliţie de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire 

Schengen din cadrul Facultăţii Poliţie de Frontieră – Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”. 

În ambele perioade am supervizat întreaga activitate academică şi de 

cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din catedră, respectiv departament şi am 

promovat relaţii de colaborare cu structurile centrale de conducere ale fiecărei 

specializări pentru disciplinele de specialitate. 

Pe plan european am stabilit relații de cooperare fără precedent la nivelul 

structurii, fiind inițiatorul, promotorul și coordonatorul principalelor proiecte 

dezvoltate și elaborate sub egida Agenției Frontex. 

Începând din luna martie a anului 2016, îndeplinesc funcţia de 

împuternicit Prorector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, poziţie 

din care am acţionat permanent pentru consolidarea şi ridicarea prestigiului 

Academiei, am urmărit modernizarea sistemului de calitate în procesul 

educaţional, în scopul asigurării competitivităţii în spaţiul naţional, zonal şi 

internaţional prin creşterea capacităţii de previzionare şi reacţie, am consolidat o 

atmosferă stimulative de muncă bazată pe responsabilitate, înţelegere, seriozitate 
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şi colaborare în rândul cadrelor didactice, am promovat modernizarea şi 

eficientizarea procesului de învăţământ prin asigurarea unei înalte calităţii a 

prestaţiei didactice. 

Totodată, începând cu anul 2008 am fost ales vice-președinte al Regiunii 

5 a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Secţia Română. 

 

2.2. DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 

 

Direcţii generale: 

În ceea ce priveşte dezvoltarea personală, îmi propun următoarele 

obiective principale: Perfecţionarea şi modernizarea continuă a metodelor de 

predare,; Documentarea continuă şi o interacţiune permanentă cu specialiştii 

din cadrul structurilor operative; Continuarea pregătirii individuale 

profesionale atât în domeniul dreptului, cât şi al ştiinţelor poliţieneşti 

Activitate publicistică va constiui o preocupare permanentă în activitatea 

mea viitoare şi voi continua să cercetez noi teme de studiu din domeniul 

specifec poliţiei de frontieră. Participarea şi susţinerea de prelegeri la conferinţe 

naţionale şi internaţionale va constitui o prioritate constantă, reprezentând o 

modalitate de perfecţionare permanentă, de colaborare şi de schimb de idei. 

În calitate de Prorector al Academiei de Poliţie, obiectivul general este  

de a realiza un nucleu didactic puternic, atât din punct de vedere teoretic cât şi 

practic, care să asigure o cât mai bună instruire a studenţilor, viitorilor ofițeri, 

sens în care trebuie căutate în permanenţă soluţii de redefinire a misiunii 

instituţiei.  

 

Direcţii circumscrise domeniului tezei de abilitare: 

Principalele modalităţi de valorificare a cercetărilor întreprinse vor fi 

date, pe de o parte, de articole ştiinţifice publicate în cadrul conferinţelor 

naţionale şi internaţionale sau în reviste de specialitate indexate în baze de date 
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internaţionale şi, pe de altă parte, de lucrări de specialitate realizate în nume 

propriu sau ca urmare a aportului unui colectiv de autori care vor fi publicate la 

edituri cu prestigiu internaţional, edituri cu prestigiu recunoscut pentru domeniul 

ştiinţelor militare, informaţii şi ordine publică sau la edituri clasificate CNCS. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică va fi abordată atât din perspectiva 

cadrului didactic, cât şi a conducătorului de doctorat, întrucât aceasta este 

fundamentală pentru dezvoltarea carierei unui profesor conducător de doctorat, 

motiv pentru care îmi propun atragerea de fonduri din granturi de cercetare prin 

participarea la competiţii, sens în care, pe termen scurt, împreună cu colegii, am 

iniţiat deja realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică pe tematica 

eficientizării și digitalizării activității în cadrul Academiei de Poliție “Alexandru 

Ioan Cuza”. 

Cercetarea ştiinţifică este esenţială pentru dezvoltarea carierei unui 

profesor conducător de doctorat, motiv pentru care, în vederea dezvoltării 

cercetării ştiinţifice îmi propun atragerea de fonduri din granturi de cercetare 

prin participarea la competiţii. 

Activitatea publicistică permanentă va constitui o axă prioritară a 

activităţii pe care o voi desfăşura şi va consta în întreprinderea demersurile 

ştiinţifice necesare în vederea publicării în reviste indexate ISI sau BDI, a unor 

studii şi articole de specialitate, circumscrise domeniului de cercetare al tezei de 

abilitare.  

În acest sens, sunt deja în faza finală pentru publicarea unui studiu în 

limba engleză, material realizat în parteneriat cu reprezentați ai Agenției 

Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară 

Largă,  având ca tematică Implicațiile asupra Drepturilor Fundamentale 

derivate din operarea sistemelor IT în spațiul de libertate, securitate și justiție. 

Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale va fi 

o componentă importantă a activităţii mele, având în vedere importanţa pe care 
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o conferă schimbului de experienţă între cadrele universitare, precum şi 

oportunităţile pe care le creează cooperării universitare şi instituţionale.  

În cursul anului universitar 2016-2017, sub egida Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, voi organiza şi voi conduce un Simpozion naţional 

cu tema „Consolidarea securității frontierelor externe ale UE printr-o 

Strategie Europeană de Pregătire a Autorităților Responsabile”, simpozion 

care se va bucura şi de prezenţa specialiştilor din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne și din cadrul universităților de profil la nivel național. Etapa ulterioară 

acestui demers o reprezintă europenizarea inițiativei prin contactarea de 

parteneri externi și cooptarea lor în organizarea unui eveniment similar cu 

participare internațională. 

În calitate de conducător de doctorat voi urmări să îndrum doctoranzii 

spre sectorul cercetării unor teme circumscrise domeniului „Ordine publică 

şi siguranţă naţională”, cum ar fi: supravegherea și controlul frontierelor de 

stat, specificitatea sistemelor naționale și europene de evidență a autorităților 

de frontiră, imperativitatea protecției datelor cu caracter personal de către 

autoritățile de frontieră, combaterea fenomenului migraţionist ilegal la 

frontierele României,  combaterea criminalităţii transfrontaliere, inovare și 

cercetare în domeniul frontalier, etc. 

Totodată, la nivel instituțional, deja am demarat mai multe propuneri de 

proiecte ce vizează optimizarea procesului de învățământ atât din perspectiva 

studenților cât și a cadrelor didactice. Doresc să le menționez pe cele mai 

relevante: Platformă Integrată de Management Universitar (conectarea tuturor 

serviciilor într-o aplicație on-line, planificare on-line, cataloage virtuale, sistem 

electronic de management al efectivelor, planurilor de învățământ, fișelor de 

disciplină, burselor, resurse umane, plata cu oră, contracte, etc.); Sistem avansat 

de instruire și documentare (bibliotecă virtuală, info kiosk, sistem integrat TV-

Radio, acces aplicații operative în variantă demo, sistem antiplagiat licență, 

masterat, doctorat, materiale științifice etc). 
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III. CAPACITATEA INDIVIDUALĂ DE A COORDONA ECHIPE 
DE CERCETARE, DE A ORGANIZA ŞI GESTIONA ACTIVITĂŢI 
DIDACTICE, DE EXPLICARE ŞI FACILITARE A ÎNVĂŢĂRII ŞI 

CERCETĂRII 
  

 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică am desfăşurat-o atât în cadrul centrelor 

de cercetare, cât şi prin preocupări ştiinţifice individuale, pe tematici liber alese 

care sunt valorificate prin publicaţii, comunicări ştiinţifice, etc.  

Totodată, am desfăşurat activităţi de cercetare ştiinţifică, în calitate de 

director, coordonator, membru, sublider, consilier şi asistent în cadrul a 10 

proiecte de cercetare naţionale şi europene 

La nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” am ocupat 

diferite funcții în cadrul mai multor Comisii, calitate în care am coordonat, 

organizat şi gestionat activități specifice diferitelor paliere instituționale, sens în 

care, împreună cu cadrele didactice, studenţii, absolvenţii şi reprezentanţii 

beneficiarilor, am acţionat constant pentru îndeplinirea principalelor obiective 

referitoare la calitate. 

În perioada 2010-2013 mi-am desfăşurat activitatea ca adjunct al 

Departamentului Poliţie de Frontieră, Pregătire Schengen şi Limbi Străine din 

cadrul Facultății de Poliție. În perioda 2013-2015 am ocupat funcția de adjunct 

al Departamentului Poliţie de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire 

Schengen din cadrul Facultății Poliție de Frontieră, iar în cadrul aceluiași 

departament am ocupat funcția de director în perioada 2015-2016.  

Din luna martie a anului 2016, ocup funcţia de împuternicit Prorector al 

Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, calitate în care mi-am exercitat 

competenţele manageriale în vederea capacitării tuturor cadrelor didactice 

precum şi a întregului personal al instituţiei în vederea dezvoltării acţiunilor 

commune necesare pentru îndeplinirea principalelor deziderate ale Academiei. 
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De asemenea, doresc să menționez că ocup funcția de membru al 

Senatului Universitar, membru al Consiliului Facultății Poliție de Frontieră și 

membru al Consiliului Departamentului Poliție de Frontieră, Imigrări, 

Pașapoarte și Limbi Străine.  

Doresc să evidenţiez şi participarea la activităţi de pregătire doctorală în 

numeroase comisii ştiinţifice pentru susţinerea proiectelor de cercetare ştiinţifică 

sau a referatelor, precum şi în calitate de referent oficial în comisiile pentru 

susţinerea publică a tezelor de doctorat.  

Întreaga mea capacitatea de a coordona echipe de cercetare, de a 

organiza şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi 

cercetării a avut ca punct de plecare responsabilitatea personală faţă de calitatea 

prestaţiei proprii, criterilul fundamental promovat fiind cel al valorii proprii 

adăugate. 

IV. CONCLUZII 

 
Direcțiile viitoare de pregătire ar trebui să asigure eficiență sporită 

printr-un grad mai mare de specializare, o coordonare mai bună, exploatarea 

sinergiilor, eliminarea suprapunerilor de competențe și armonizarea programelor 

de formare în domeniul frontalier.  

O extindere a anumitor atribuții naționale în domeniul frontalier ar fi 

benefică și ar orienta din punct de vedere strategic direcțiile viitoare de pregătire 

în acest domeniu foarte specializat. Consolidarea și extindere ariilor strategice a 

pregătirii de specialitate și o  cooperarea directă la nivelul statele membre ar 

eficientiza interoperabilitate și capacitatea de reacție și acțiune a autorităților de 

frontieră. În acest sens am identificat și voi consolida următoarele direcții: 

Armonizarea pregătirii autorităților de frontieră prin sincronizarea calificărilor 

și a programelor de pregătire pe întreg teritoriul UE; Dezvoltarea și 

diversificarea programelor de mobilitate pentru autoritățile de frontieră și 

extinderea acestora în toate nivele de pregătire; Integrarea și actualizarea 

periodică a curricula și a standardelor comune de pregătire; Dezvoltarea unei 
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platforme integrate pentru gestionarea produselor de formare disponibile 

pentru autoritățile de frontieră; Asigurarea calității cursurilor și ancorarea 

acestora în nevoile operative la nivelul frontierelor naționale și externe; 

Crearea de sinergii pentru cooperarea în mediu universitar și coordonarea în 

domeniul formării și educației. 

Formarea profesională și instruirea autorităților cu atribuții la frontieră, 

sunt domenii vaste și numărul celor care oferă cursuri specializate este în 

extindere. Aceasta include suport de formare susținut și / sau finanțat la nivel 

național sau de către Comisia Europeană. Aceste oportunități trebuie exploatate 

printr-o strategie și o politică comună coerentă privind acest domeniu, 

contribuind decisiv la dezvoltarea unei culturi organizaționale a autorităților de 

aplicare a legii. 

Apreciez că activitatea ştiintifică, profesională şi academică pe care am 

desfăşurat-o în cadrul structurilor operative şi de învăţământ superior ale 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” justifică obiectivul pe care mi l-am 

propus pentru dezvoltare activităţii mele de cercetare, respectiv, obţinera 

Atestatului de abilitare pentru conducător de doctorat în domeniul „Ordine 

publică şi siguranţă naţională”. 

Menţionez că am studiat şi mi-am însuşit drepturile şi obligaţiile ce revin 

conducătorilor de doctorat, acestea fiind determinante în desfăşurarea unei 

activităţii de cercetare performante.  

Din analiza datelor şi informaţiilor ce se regăsesc în conţinutul prezentei 

Teze de abilitare rezultă în mod indubitabil faptul că întreaga  activitate 

didactică şi de cercetare ştiinţifică pe care am desfăşurat-o a fost canalizată spre 

domeniul “Ordine publică şi siguranţă naţională”, cu accent pe problematica 

circumscrisă competenţelor Poliţiei de Frontieră Române și pe direcții clare spre 

uniformizarea pregătirii autoritpților de frontieră la nivelul Uniunii Europene. 


