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ROMÂNIA

Data naşterii
Sex

MASCULIN

Locul de muncă vizat / UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” – PROFESOR TITULAR – CURSURI
Domeniul ocupaţional MASTERALE
Experienţa profesională 2014 – prezent : Presedinte al Comisiei de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala al

Colegiului Psihologilor din Romania
2012 – prezent : Director formator al specialistilor in Expertiza Psihologica si Expertiza Psiho-legala
din Institutul de Psihologie Judiciara
2006 – 2007 PSIHOLOG PRINCIPAL CLINICIAN
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE
aplicaţii in domeniul psihologiei clinice (diagnostic-evaluări, terapii scurte, consiliere de suport
etc.)
aplicaţii in domeniul psihologiei clinice si psihologiei judiciare conform competenţelor oferite de
atestatele nr. 4446/23.11.2006 şi respectiv nr. 2028/12.04.2006 (rapoarte de constatare ştiintifică
şi opinii de specialitate (expertize) în justiţie etc.
1998 – 2007 CADRU DIDACTIC – Profseor, conferenţiar, asistent la Universitatea „Spiru Haret” –
Faculatatea de Drept si Facultatea de Sociologie-Psihologie (predare, seminarizare, aplicaţii practice,
editare, cercetare ştiinţifică).
1975 – 2001 PSIHOLOG CRIMINALIST, ŞEF DE LABORATOR –
expert în detecţia comportamentelor simulate şi psihologie judiciară – Serviciul CriminalisticPoliţia Capitalei.
investigaţii psihologice (testări) – examinări de tip poligraf, elaborări de rapoarte ştiinţificotehnice, elaborări de expertize etc.
supervizare în materia detecţiei comportamentelor simulate.
editare cursuri, lucrări de specialitate în materie de psihologie judiciară, criminalistică,
criminologie etc.
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Educaţie şi formare 1. atestat ca psiholog principal în domeniile:

2.
3.

4.
5.
6.

- psihologie aplicată, securitate naţională – nr.4759/07.03.2007.
- psihologie clinică – nr.4446/23.11.2006.
- psihologie judiciară – comportamente simulate – nr.2028/12.04.2006.
Colegiul psihologilor din România.
atesta ca MEMBERSHIP – EOROPOLYGRAPH – 2006 (Asociaţia Experţilor Europeni în
Tehnica Poligraf).
Atestat ca MEMBERSHIP – APA - 2001- (Asociaţia Experţilor Americani în Tehnica Poligraf-).
profesor universitar conform Ord. Min. Nr. 4628/06.09.2004 pentru disciplina „psihologie juridică”
din cadrul Facultaţii de Drept Bucureşti – poz. 9.
doctor în „psihologie judiciară” (Universitatea Bucureşti–diploma R/nr. 0003502,nr.2/18.12.1998).
absolvent post-universitar (Universitatea Bucureşti – diploma seria R/nr. 0003502, nr.
2/18.12.1998).
licenţiat în drept (Universitatea Bucureşti – Faculatatea de Drept – diploma nr.
47153/13.10.1981).
licenţiat în psihologie (Universitatea Bucureşti – Faculatatea de Psihologie – diploma nr.
16703/03.03.1973).

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

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

ROMÂNA

SPANIOLA

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba
Limba

MEDIU

Vorbire
Citire
MEDIU

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

MEDIU

MEDIU

Exprimare scrisă
MEDIU

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

-

comunicare – cooperare, spirit de echipă, intuiţie, competitivitate, lider-iniţiator, capacitate de
convingere (persuasiune - argumentare ), exigenţă-spirit justiţiar etc., ca profesor şi psiholog
criminalist (predări-seminarizări, interogatorii, investigaţii psihologice etc.)

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

elaboararea lucrărilor de specialitate
elaboararea rapoartelor ştiinţifico-tehnice şi a expertizelor de specialitate (psihologie judiciară şi
criminalistică)
organizarea şi desfăşurarea (monitorizarea) cursurilor de specializare în tehnica poligraf şi
tehnicile profiler (competenţe şi aptitudini dobândite ca psiholog criminialist şi profesor).

T

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

Tehnica poligraf – specialist-expert cu atestate recunoscute naţional şi internaţional
Tehnica computer – autodidact.
Literatura memorialistică – poliţistă (vezi cine-romanul – „Vânătoare de hoţi” Tudor Butoi Severin –
Edit. Pinguin Book, Bucureşti 2000).

Alte competenţe şi aptitudini
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Permis(e) de conducere

Categoria B – (naţional)

Informaţii suplimentare
Anexe 1. atestatele de competenţă (clinică, judiciară şi aplicată).
2.
3.
4.
5.

atestatele APA şi EURO în tehnica poligraf.
diploma de doctor în psihologie – Ord. Min. Nr.5182/10.12.1998.
decizia de numire în funcţia de profesor universitar titular prin concurs urmare a ordinului
Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.4628/06.09.2004.
Ord. Min. de titularizare pe funcţia de profesor nr.4628/06.09.2004.

Activitate publicistica
(autor si coautor)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tratat universitar de psihologie judiciara – teorie si practica, Edit. Pinguin Boock, Buc. 2006
Criminali in serie – Edit. Pinguin Boock, Buc. 2003
Psihologia interogatoriului judiciar – Edit. Enmar, Buc. 2002
Tratat universitar de psihologie judiciara – Edit. Fundatia Roamnaia de Maine, Buc. 2001
Sociologie juridica si devianta speciala – Edit. Fundatia Roamnaia de Maine, Buc. 2001
Sinuciderea un paradox – Edit. Coresi, Buc. 2001
Psihanaliza crimei – femeia asasin, Edit. Stiintifica si tehnica, Buc. 2001
Psihologia comportamentului criminal – Edit. Enmar, Buc. 1999
Crima sub lupa detectorului – Edit. Mihaella Press, Buc. 1998
Psihologia judiciara, curs universitar – Edit. Sansa, Buc. 1992
Biodetectia judiciara – Edit. M.I., Buc. 1992
Investigatia psihologica a comportamentului simulat – Edit. M.I., Buc. 1991
Taratat practic de criminalistica, vol. 2, vol. 5, sectiunile de psihologie-detectia stresului emotional
si tactica criminalistica-ancheta judiciara – Edit. M.I., Buc. 1978
14. Studiu criminologic asupra omorurilor – Edit. M.I., Buc. 1996
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