
                      

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Nume şi prenume: TORJE DANIEL-COSTEL 

Grad didactic: profesor universitar dr. 

Grad profesional: comisar-şef de poliţie 

Naţionalitate: română 

Data naşterii: 27 septembrie 1966 

E-mail: danieltorje@yahoo.com 

Experienţă profesională: 

 

2015   Președintele Senatului universitar, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

2012-2015  Director Departament Educaţie Fizică, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

2012   Decan desemnat al Facultăţii de Poliţie; 

2011   Director Departament Educaţie Fizică, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

2008   Şef Catedră Educaţie Fizică, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

2007  Profesor universitar, Catedra Educaţie Fizică, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

2007-2003   Conferenţiar universitar, Catedra Educaţie Fizică, Academia de Poliţie 

                    „Alexandru Ioan Cuza”; 

2003-2001   Şef Birou Tradiţii şi Relaţii Publice, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

2001-1998   Lector universitar, Catedra Educaţie Fizică, Academia de Poliţie 

                    „Alexandru Ioan Cuza”; 

1998-1994   Asistent universitar, Catedra Educaţie Fizică, Academia de Poliţie 

                    „Alexandru Ioan Cuza”; 

1994-1992   Preparator universitar, Catedra Educaţie Fizică, Academia de Poliţie 

                    „Alexandru Ioan Cuza”; 

1992-1991   Profesor suplinitor de educaţie fizică la Liceul Industrial nr. 6, Piteşti,  

                    judeţul Argeş. 

Studii: 

 

2009  Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

2009  Curs internaţional „Managementul performant al instituţiilor publice în Uniunea Europeană”,  

          Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii, Paris, Franţa; 

2009-2007  Masterat „Managementul cooperării internaţionale poliţieneşti”, Academia de Poliţie  

                  „Alexandru Ioan Cuza”; 

2006-2004  Masterat „Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională”, 

                  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

2004          Curs de specializare, „Jurnalism de investigaţie”, Centrul de Studii Postuniversitare,  

                  Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

2003-1997 Doctorat în Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale 

                  Educaţiei; 

2000-1999 Curs postuniversitar, specializarea „Ştiinţe penale”, Academia de Poliţie 

                  „Alexandru Ioan Cuza”; 

1999-1994  Facultatea de Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,  

                   specializarea Criminalistică; 

1990-1986  Facultatea de Educaţie Fizică, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport,  

                   Bucureşti, specializarea Gimnastică sportivă; 

1985-1981  Liceul de Filologie-Istorie „Simion Bărnuţiu”, Şimleu-Silvaniei; 



1981-1977   Şcoala Generală nr. 2, Şimleu-Silvaniei, judeţul Sălaj; 

1977-1975   Liceul de Muzică şi Arte Plastice, Oradea, judeţul Bihor; 

1975-1973   Şcoala Generală nr. 2, Şimleu-Silvaniei, judeţul Sălaj. 

   

Cursuri sau stagii de 

pregătire: 

2014 – Programul de studiu în tehnologia ID-IFR, program de studiu organizat de Academia de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 24-29.07.2014; 

2013-2011 Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul la 

Distanță – ID, în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720. „Dezvoltarea și implementarea unui 

sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare a calității învățământului superior deschis 

și la distanță pe baza indicatorilor de performanță și standardelor internaționale de calitate”. 

Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European – FSE.  

2013 – Seminarul Internaţional în domeniul Artelor Marţiale, condus de marele maestru 

japonez Hitoshi Kasuya, instructor şef The Wold Shotokan Karate Do Federation. 

2009 – Stagiul internaţional de kobudo şi ju-jitsu unde s-au abordat tehnici militare şi de poliţie, 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; maestrul internaţional Günter Painter. 

2000 – Curs iniţiere în informatică, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

1999 – Curs operare-calculator, Bucureşti, Societatea „Picon”; 

1994 – Curs specializare în box, Bucureşti, Federaţia Română de Box. 

Domenii de competenţă: 

 

- activităţi didactice de predare în programul de studii universitare de masterat în domeniul Ordine 

şi siguranţă publică; 

- activităţi didactice de seminarizare în programul de studii universitare de licenţă în domeniul 

Ordine şi siguranţă publică; 

- activităţi didactice de predare în programul de studii universitare de licenţă în domeniul Educaţie 

fizică şi sport; 

- elaborarea de cursuri, monografii, manuale universitare, studii şi articole; am elaborat 12 cărţi de 

specialitate, una de proză poliţistă, 5 lucrări în coautorat, 50 de referate ştiinţifice şi peste 80 de 

articole publicate în Revista de investigații a criminalității, Revista Pro Patria Lex, Revista 

„International Police Association”, Revista „Pentru Patrie”, Almanahul „Pentru Patrie”, Revista 

„Poliţia Română”, Revista „Frontiera”, Revista „Pompierii Români”, Revista „Veteranul”, Revista 

„Jandarmeria Română”, Revista „Scutul Legii”, Revista „Băneasa Campus”, Monitorul Cultural-

Educativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Revista „Olivia”, în volumele unor conferinţe şi 

simpozioane naţionale şi internaţionale; 

- elaborarea de planuri de învăţământ şi programe analitice; 

- îndrumarea şi coordonarea activităţii asistenţilor şi lectorilor universitari; 

- acordarea de consultaţii studenţilor; 

- desfăşurarea activităţilor specifice în calitate de îndrumător de grupă; 

- participări la activităţi de cercetare ştiinţifică, mese rotunde, sesiuni şi comunicări ştiinţifice; 

- participare în comisii de examinare a studenţilor sau pentru ocuparea unor posturi didactice prin 

concurs; 

- participare în comisii de evaluare şi de admitere; 

- referent în comisii de susţinere a tezelor de doctorat; 

- referent de specialitate pentru Editura M.A.I.; 

- organizarea şi conducerea unor activităţi de învăţământ, cultural-artistice şi sportive; 

- pregătirea formaţiilor artistice şi sportive; 

- actor amator cu roluri episodice în următoarele seriale TV: „La Bloc”, „La Servici” la PRO TV, 

„Nimeni nu-i perfect” – PRIMA TV, „Fete de măritat”,„Cel mai show” – NAŢIONAL TV; distribuit în 

piesa de teatru „Stăpânul ciolanului”, pusă în scenă de Compania Teatrală „VOUĂ”, spectacolele 



„Garduri şi borduri”, „Nişte români” şi „Şcoala de agenţi”; apariţii TV la emisiunea Eurovision-

Revelion 2011 – TVR 1, în ciclul de emisiuni „Ne vedem la TVR”. 

 

Alte funcţii şi 

responsabilităţi: 

 

a. Funcţii şi responsabilităţi îndeplinite în decursul timpului în domeniul sportiv: 

- Conducătorul secţiei de minifotbal din Academia de Poliţie – 1996-2001; 

- Antrenorul echipei de gimnastică aerobică din Academia de Poliţie – 1992-1996; 2001-2002; 

2006-2007; 

- Responsabil mass-media, secretar şi vicepreşedintele Asociaţiei Sportive şi Culturale 

„Academia de Poliţie” – 1992-2000. În perioada mandatului de vicepreşedinte – 1997-1998, 

Asociaţia Sportivă şi Culturală „Academia de Poliţie” a obţinut cea mai bună clasificare 

sportivă pe Ministerul de Interne, locul III; 

- Organizator al competiţiilor „Cupa Veteranilor”, 2000, „Cupa Jandarmilor”, 2000, 2003 

„Festivalul universitar al sportului aerobic”, 24 mai 2001, ediţia I, toate în Academia de Poliţie, 

„Festivalul universitar al sportului aerobic”, ediţia a II-a, Casa de Cultură M.A.I., noiembrie 

2006. 

b. Funcţii şi responsabilităţi îndeplinite în decursul timpului în domeniul cultural-

artistic: 

- Conducătorul şi coregraful trupei de dans aerobic „Miss Police”, participantă în perioada 1992-

1996 la emisiunile „Puls 180” la TVR 2, „Zodia Berbecului” la TVR 1, la spectacole organizate 

de Uniunea Juriştilor din România, de Casa de Cultură a Ministerului de Interne; 

- Preşedintele juriului concursului „Miss boboc 1998”, Academia de Poliţie, Casa de Cultură a 

Studenţilor „Grigore Preoteasa”, Bucureşti; 

- Scenarist şi regizor pentru mai multe spectacole organizate cu prilejul: Zilei Femeii, Balului 

bobocilor, Taberei de instrucţie Drajna, Festivităţii depunerii jurământului militar, Festivităţii de 

absolvire a promoţiei, în perioada 2000-2004; 

- Membru fondator al cercului de creaţie literară „Paradox”, 1997-1999; activitate de îndrumare 

în cadrul cercului şi participant la întâlnirile cu Adrian Păunescu, Mircea Dinescu, Eugen 

Simion, Romulus Vulpescu, regretatul Mircea Nedelciu ş.a.; 

- Membru fondator al cercului de turism „Carpatia”, al Asociaţiei Sportive şi Culturale „Academia 

de Poliţie” şi al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea „Academica”; 

- Organizator şi participant la expoziţii şi lansări de carte, simpozioane, mese rotunde, sesiuni 

de comunicări ştiinţifice în Academia de Poliţie;  

- Coordonatorul revistei studenţeşti „Băneasa Campus”, 2001-2006;  

- Scenarist şi regizor pentru grupul de umor „Strict secret”, multiplu laureat al festivalurilor 

naţionale de umor 2001-2006; 

- Profesor coordonator al formaţiilor cultural-artistice ale Academiei de Poliţie, 2001-2006. 

c. Funcţii şi responsabilităţi: 

- Secretar al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea „Academica”, 2001-2007; 

- Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea 5 Bucureşti, 2007-2015; 

- Vicepreşedinte al Asociaţiei Sportive şi Culturale „Academia de Poliţie”, 2008-2015; 

- Colaborator la publicaţiile „Pentru Patrie”, „International Police Association” şi „Poliţia 

Română”, 2001-2006; 

- Membru în Asociaţia Naţională a Criminaliştilor din 2004; 

- Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România din 2006; 

- Membru fondator al Fundaţiei „Colegiul Naţional al Afacerilor Interne”, 2010; 

- Membru al Companiei Teatrale „Vouă” din 2010. 

 



Performanţe şi rezultate 

obţinute cu formaţiile 

cultural-artistice şi 

sportive ale 

 Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. În domeniul sportiv: 

- locul II – minifotbal, cadre, „Cupa Instituţiilor Militare de Învăţământ din Ministerul 

de Interne”, 1997; 

- locul I – minifotbal, Festivalul „Primăvara ’98”, Vălenii de Munte, 1998; 

- locul I – minifotbal, Festivalul „Primăvara ’99”, Câmpina, 1999; 

- locul I – minifotbal, Campionatul universitar, faza pe municipiul Bucureşti; 

- locul II – minifotbal, „Cupa anilor I”, Bucureşti, 2000; 

- locul I – gimnastică aerobică, secţiunea: ansamblu de patru, „Festivalul studenţesc 

de gimnastică aerobică”, Bucureşti, 2001; 

- locul III – minifotbal, „Internaţional Police Association Chalanger Cup”, Timişoara, 

2003; 

- locul II – minifotbal, Wold Cup Police, Barcelona, Spania, 2006; 

- locul I – gimnastică aerobică, secţiunea: ansamblu de şase, „Festivalul Universitar 

al sportului aerobic”, Bucureşti, 2006; 

- Premiul de popularitate la Festivalul POLIDANSFEST „Gineta Stoenescu”, 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, 24 mai 2008. 

b. În domeniul cultural-artistic: 

- locul III, grupul de umor, Festivalul naţional de umor cazon „Podul minciunilor”, 

Sibiu, 2000, sceneta „Operaţiunea Luna”; 

- locul II, grupul de umor, Festivalul naţional de umor cazon „Podul minciunilor”, 

Sibiu, 2000, sceneta „Sectoriştii”; 

- locul I, grupul de umor, Festivalul cultural-artistic al elevilor şi studenţilor din 

instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Câmpina, 2001, 

sceneta „Sectoriştii”; 

- locul I, secţiunea monolog, „Armata, dragostea mea”, Festivalul studenţilor şi 

elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne, Câmpina, 2001; 

locul I, grupul de umor, Festivalul cultural-artistic al elevilor şi studenţilor din 

instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Vălenii de 

Munte, 2002, sceneta „Dacă dragoste nu e, nimic nu e”; 

- locul I, secţiunea monolog, „Profesia mea”, Festivalul cultural-artistic al elevilor şi 

studenţilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

Vălenii de Munte, 2002; 

- locul II, grupul de umor, Festivalul cultural-artistic al elevilor şi studenţilor din 

instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Câmpina, 2003, 

sceneta „Am o fată top model”; 

- locul I, grupul de umor, Festivalul naţional de umor cazon „Podul minciunilor”, Sibiu, 

2004, sceneta „Am o fată top model”; 

- Premiul special, grupul de umor, Festivalul internaţional de umor „Mărul de aur”, 

Bistriţa, 2005, sceneta „Stafidă în acţiune”; 

 



- locul I, grupul de umor, Festivalul naţional de umor cazon „Podul minciunilor”, Sibiu, 

2005, sceneta „Se întâmplă şi la noi”; 

- locul I, grupul de umor, Festivalul cultural-artistic al elevilor şi studenţilor din 

instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Câmpina 2005, 

cu sceneta, „Se întâmplă şi la noi”; 

- locul I, grupul de umor, Festivalul naţional de umor „Ceapa de aur”, Făgăraş, 2005, 

sceneta, „Stafidă în acţiune”; 

- locul III, grupul de umor, Festivalul internaţional de umor „Gura Satului”, Arad, 

2005, sceneta, „Stafidă în acţiune”; 

- Diploma de excelenţă şi trofeul festivalului, Festivalul naţional de umor „Oltenii şi 

restul lumii”, Slatina, 2005, sceneta, „Stafidă în acţiune”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- locul I, grupul de umor, Festivalul studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ 

ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Academia de Poliţie, 2006, cu sceneta 

„Stafidă recidivus”; 

- locul I, grupul de umor, Festivalul naţional de umor cazon „Podul minciunilor”, Sibiu, 

2006, sceneta „Stafidă recidivus”; 

- Marele Premiu, grupul de umor, Festivalul naţional de umor „Ceapa de aur”, 

Făgăraş, 2006, sceneta „Stafidă recidivus”; 

- locul III, grupul de umor, Festivalul internaţional de umor „Constantin Tănase”, 

Vaslui, 2006, sceneta „Încurcăturile lui Stafidă”; 

- locul II, grupul de umor, Festivalul naţional de umor „Povestea vorbei”, Găeşti, 

2006, sceneta „Încurcăturile lui Stafidă”; 

- Premiul presei, grupul de umor, Festivalul naţional de umor „Povestea vorbei”, 

Găeşti, 2006; 

- locul I, grupul de umor, Festivalul cultural-artistic al studenţilor şi elevilor din 

instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Cluj-

Napoca, 2008, cu sceneta „Stafidă şi Europolul”; 

- locul II, grupul de umor, Festivalul naţional de umor cazon „Podul minciunilor”, 

Sibiu, 2008, sceneta „Stafidă şi Europolul”; 

- locul III, grupul de umor, Festivalul naţional de umor „Ceapa de aur”, Făgăraş, 

2008, sceneta „Stafidă şi Europolul”; 

- locul II, individual, Festivalul naţional de umor „Povestea vorbei”, Găeşti, 2010. 

c. Participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice: 

- Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice, Academia de Poliţie, februarie, 

2004; 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, „Coordonate ale educației fizice și 

sportului în lumina exigențelor anului internațional al educației prin sport”, 

Universitatea Ecologică, Bucureşti, 8 mai 2004; 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, „Cultura fizică: Problemele 

științifice în domeniul învățământului și sportului”, Institutul de Educaţie Fizică şi 

Sport, Chişinău, Republica Moldova, mai 2004; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Drăgăşani, 

mai 2004; 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Dimensiuni sociale, diversitate, 

actualitate în cultura fizică”, Academia de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti,  

18 iunie 2004; 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, „Repere ale calității în educația 

fizică și sportul din România în spiritul integrării europene”, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” Iaşi, 22-24 octombrie, 2004; 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, Universitatea din Piteşti,  

26 noiembrie 2004; 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, Universitatea de Vest „Vasile 

Goldiș”, Arad, 12-15 mai 2005; 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, Universitatea din Oradea, 20 mai 

2005; 

- Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice, Academia de Poliţie, mai, 

2005; 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, „Prospectiv, creativ, aplicativ în 

domeniul educației fizice și sportului din România în perspectiva integrării 

europene”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 25-26 noiembrie 2005; 

- Sesiunea naţională de referate şi comunicări ştiinţifice, Universitatea Bucureşti, 9 

decembrie, 2005; 

- Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice, Academia de Poliţie, mai, 

2006; 

- Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice, Academia de Poliţie, mai, 

2007; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Târgovişte, 

07 decembrie, 2007; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice: „Prezent și perspective ale Educației fizice și 

sportive în contextul integrării europene”, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 

09 mai 2008; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Cluj-

Napoca, 17-18 mai, 2008; 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, „Interdisciplinaritate și calitate în 

domeniul fundamental de știință: Educație fizică și sport”, Universitatea Ecologică, 

Bucureşti, 23 mai 2008; 

- Sesiunea internaţională de referate şi comunicări ştiinţifice, „Afacerile interne şi 

justiţia în contextul integrării şi al globalizării”, Academia de Poliţie, 16-17 octombrie, 

2008, ediția I; 

- Sesiunea naţională de referate şi comunicări ştiinţifice, Academia de Poliţie,  

28 aprilie 2009 „Implicaţiile bio-psiho-sociale ale practicării activităţilor de educaţie 

fizică şi sport”; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distincţii şi premii: 

- Sesiunea internaţională de referate şi comunicări ştiinţifice, „Afacerile interne şi 

justiţia în contextul integrării şi al globalizării”, Academia de Poliţie, 15-16 octombrie, 

2009, ediția a II-a; 

- Sesiunea naţională de referate şi comunicări ştiinţifice, „Actualităţi şi perspective în 

educaţie fizică şi sport”, Academia de Poliţie, 15 aprilie 2010; 

- Sesiunea internaţională de referate şi comunicări ştiinţifice, „Afacerile interne şi 

justiţia în contextul integrării şi al globalizării”, Academia de Poliţie, octombrie,  

13-14 mai 2010, ediția a III-a; 

- Sesiunea naţională de referate şi comunicări ştiinţifice, „Actualităţi şi perspective în 

educaţie fizică şi sport”, Academia de Poliţie, 09 iunie 2011, ediția a II-a; 

- Sesiunea internaţională de referate şi comunicări ştiinţifice, „Uniunea Europeană – 

spaţiu de libertate securitate şi justiţie”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

24 noiembrie 2011, ediția I; 

- Sesiunea internaţională de referate şi comunicări ştiinţifice, „Uniunea Europeană – 

spaţiu de libertate securitate şi justiţie”, Academia de Poliţie, octombrie, 2012; 

- Sesiunea internaţională de referate şi comunicări ştiinţifice, „Uniunea Europeană – 

spaţiu de libertate securitate şi justiţie”, Academia de Poliţie, 23 mai 2013. 

- Conferința științifică „Noi provocări ale securității interne în Uniunea Europeană”, 

Academia de Poliţie, ediția I, 15-16 mai 2014; 

- Sesiunea științifică „Jandarmeria Română – tradiții și perspective”, ediția I – 31 

martie 2011, ediția a II-a – 2 aprilie 2012, ediția a III-a – 2 aprilie 2013,  

ediția a IV-a, 1 aprilie 2014, ediția a V-a – 1 aprilie 2015; 

- Conferința științifică „Noi provocări ale securității interne în Uniunea Europeană”, 

Școala Doctorală Academia de Poliţie, 23 octombrie 2015. 

- Premiul special, secţiunea epigrame, Festivalul naţional de umor cazon „Podul 

minciunilor”, Sibiu, 2000; 

- Premiul de excelenţă, secţiunea interpretare, Festivalul naţional de umor „Ceapa 

de aur”, Făgăraş, 2002; 

- Diploma aniversară din partea Unităţii Speciale de Aviaţie a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, 2004; 

- Diploma de excelenţă pentru participarea de excepţie la realizarea manifestării 

cultural-educative „Conferinţa de Joi”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, ianuarie 

2004; 

- Medalia şi diploma de onoare din partea revistei „Pentru Patrie”, Bucureşti, 

noiembrie 2004; 

- Diploma de onoare din partea revistei „Poliţia Română”, Bucureşti, martie 2005; 

- Diploma de excelenţă pentru contribuţia deosebită la organizarea Festivalului 

cultural-artistic al studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, Câmpina, 2005; 

- Marele premiu al Festivalului naţional de umor „Ceapa de aur”, Făgăraş, 2005; 

- Premiul I la Festivalul naţional de umor cazon „Podul minciunilor”, Sibiu, 2006, 

secţiunea interpreţi individuali; 



- Premiul II, secţiunea interpretare, Festivalul naţional de umor „Ceapa de aur”, 

Făgăraş, 2006; 

- Premiul I, secţiunea interpretare, Festivalul naţional de umor „Povestea vorbei”, 

Găeşti, 2006; 

- Premiul Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru lucrarea „Teoria 

şi metodica pregătirii personalului M.A.I. în domeniul educaţiei fizice”, octombrie 

2006; 

- Diploma de merit pentru contribuţia adusă la dezvoltarea sportului universitar, 

Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a M.A.I., noiembrie 2006; 

- Premiul I la Festivalul naţional de umor cazon „Podul Minciunilor”, Sibiu, 2007, 

secţiunea interpreţi individuali; 

- Premiul I, secţiunea interpretare, Festivalul naţional de umor, „Ceapa de aur”, 

Făgăraş, 2007. 

- Diploma de excelenţă pentru contribuţia deosebită la organizarea Festivalului 

cultural-artistic al studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative, Târgovişte, 2007; 

- Diploma de excelenţă pentru contribuţia deosebită la organizarea Festivalului 

cultural-artistic al studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative, Cluj-Napoca, 2008; 

- Diploma POLIDANS FEST „Gineta Stoenescu”, pentru recunoaşterea şi 

aprecierea contribuţiei în organizarea şi desfăşurarea Festivalului de Dans Aerobic, 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, 24 mai 2008. 

- Diploma POLIDANS FEST „Gineta Stoenescu”, pentru recunoaşterea şi 

aprecierea contribuţiei în organizarea şi desfăşurarea Festivalului de Dans Aerobic, 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, 23 mai 2009; 

- Diplomă de merit pentru susţinerea mişcării sportive din România, acordată de 

Direcţia pentru Sport a judeţului Maramureş; 

- Diploma de onoare cu prilejul lucrărilor celei de a IX-a Conferinţe Naţionale a 

Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor; 

- Certificat de excelenţă pentru recunoaşterea meritelor deosebite în participarea la 

Conferinţa internaţională „Justiţie şi Afaceri Interne”; 

- Brevet „În Serviciul Patriei” pentru 15 ani de activitate şi rezultate meritorii în 

îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”; 

- Diplomă de excelenţă pentru sprijinul acordat în organizarea Campionatului 

naţional universitar de karate-do, ediţia 2011; 

- Certificat de merit din partea Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Secţia 

Română, pentru preocupările constante şi reuşitele personale în domeniul 

dezvoltării şi promovării acestei organizaţii, noiembrie 2011; 

- Diplomă de excelenţă din partea Editurii M.A.I. pentru contribuţia adusă la 

organizarea celei de-a XV-a ediţii a Salonului de carte juridică, civică, poliţistă şi 

administrativă, noiembrie 2011; 



- Diplomă de excelenţă pentru sprijinul acordat în organizarea Campionatului 

naţional universitar de karate-do, 6 mai 2012; 

- Diploma POLIDANS FEST „Gineta Stoenescu”, pentru recunoaşterea şi 

aprecierea contribuţiei în organizarea şi desfăşurarea Festivalului de Dans Aerobic, 

Universitatea Politehnică Bucureşti, 11-12 mai 2012; 

- Diplomă de excelenţă pentru contribuţia avută în activitatea de formare a 

elevilor/studenţilor jandarmi din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu 

ocazia aniversării a 163 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române; 

- Diplomă de excelenţă în semn de profundă recunoştinţă pentru implicarea şi 

organizarea Seminarului Internaţional în domeniul Artelor Marţiale condus de 

maestrul Hitoshi Kasuya, 15-17 mai 2013; 

- Diplomă de excelenţă pentru contribuţia remarcabilă adusă la desfăşurarea 

lucrărilor Sesiunii ştiinţifice internaţionale cu tema „Uniunea Europeană – spaţiu de 

libertate, securitate şi justiţie”, ediţia a II-a, 2013; 

- Diplomă de excelenţă pentru contribuţia avută în activitatea de formare a 

elevilor/studenţilor jandarmi din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu 

ocazia aniversării a 164 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, 1 aprilie 

2014; 

- Diplomă de excelenţă pentru contribuţia constantă avută în pregătirea şi 

îndrumarea studenţilor specialitatea jandarmi din Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” cu ocazia aniversării a 165 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei 

Române, 1 aprilie 2015; 

- Diplomă de excelenţă pentru promovarea activităţilor sportive universitare la nivel 

naţional, Ministerul Educaţiei Naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, 19 

aprilie 2015; 

- Diplomă de excelenţă pentru excepţionala reprezentaţie în cadrul piesei de teatru 

„Şcoala de agenţi”, acordată de Gheorghe Catrinoiu, primarul municipiului Feteşti, 

06 mai 2015; 

- Diplomă de participare pentru contribuţia deosebită adusă în cadrul Callatis Fest, 

11-16 august 2015, Primăria municipiului Mangalia, primar Cristian Radu; 

- Diploma de merit pentru sprijinul acordat în organizarea Campionatului M.A.I. de 

mnifotbal, 10 septembrie 2015; 

- Brevet „În Serviciul Patriei” pentru 20 ani de activitate şi rezultate meritorii în 

îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, 7 iulie 2015.  

                     Abilităţi 

tehnice: 

- utilizarea computerului 

Limbi străine: - franceza – bine (scris, citit, vorbit) 

Permis conducere: - categoria B (1994) 

Starea civilă: - căsătorit 

 


