Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

NECŞULESCU ION
- Braşov , localitatea Prejmer , Str. Laterală Nr.744 , reşedinţa Braşov Str. Ştefan cel Mare nr.6 Bl.12
Sc.B Ap.3

Telefon

Mobil: 0723 282 237

Fax
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă
vizat. Domeniul
ocupaţional

necsulescu_family@yahoo.com
Română
01.08.1965
Masculin
- Lect. univ. dr. la Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov

Experienţa
profesională
Perioada

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

Din 01 octombrie 2010 - prezent, lector universitar cu normă de bază la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative Braşov din cadrul Universităţii „Spiru Haret”

Lector universitar
Activitate didactică de predare, seminarizare şi de examinare a studenţilor

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Braşov, Str.
Turnului nr. 7.
Învăţământ universitar

Perioada

Din 01 octombrie 2008- prezent, cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii
„Transilvania” – Brasov

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

Activitate didactică de predare, seminarizare şi de examinare a studenţilor

Universitatea „Transilvania”, Brasov , la Facultatea Drept din Braşov, B-dul. Eroilor nr. 29
Învăţământ universitar

Experienţa
profesională
Perioada

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

- începând cu data de 15 septembrie 1989 – prezent , ofiţer superior de poliţie la Inspectoratul de poliţie
judeţean Braşov din cadrul M.A.I. str. Nicolae Titulescu nr.28 Braşov

Ofiţer superior de poliţie – şef serviciu
Activitate de management organizatoric , planificare structurală şi resurse , relaţii publice şi comunicare
publică , relaţii internaţionale, portofoliu de relaţii internaţionale
IPJ Brasov , str. Nicolae Titulescu nr.28 - Braşov

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Administrarea justiţiei în comunitate în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice

Educaţie şi formare

Program de formare psihopedagogică – nivel II ( aprofundare )

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

2013 - 2014
Predare în învăţămantul universitar

Metodica didacticii şi predării ştiinţelor sociale

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Program de formare psihopedagogică– nivel I ( iniţial

)

2012 - 2013
Predare în învăţămantul liceal

Metodica didacticii şi predării ştiinţelor sociale

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Teză de doctorat susţinută public în 2010
2006 - 2010
Doctor în ştiinţe juridice
Teoria generală a dreptului, Drept penal, Drept procesual penal, Criminologie, Criminalistica, Drept Civil,
Drept procesual civil

Academia de poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Studii doctorale ISCED 6

Educaţie şi formare

Absolvent al cursului de master, „Managementul securizarii frontierelor”

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite

2004 - 2006
Master
drept comunitar, drept internaţional public, drept diplomatic şi consular.

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Academia de poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Absolvent al cursului postuniversitar în specialitatea Criminologie şi Criminalistică
1997 – 1998
Curs postuniversitar

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Bucureşti , Facultatea de Drept

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite

Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti

1992-1995

Jurist/ Licenţiat în drept

Ştiinţe juridice – Toate disciplinele din curricula universitară a specializării. Cunoaşterea problematicii din
domeniul dreptului

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite

Liceul Industrial nr. 3 - Slatina

1979-1983
Studii medii
literatură, istorie, desen tehnic

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Liceul Industrial nr. 3 - Slatina

Educaţie şi formare

Şcoala de ofiţeri activi a Ministerului de Interne - Bucureşti

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

1986-1989
Studii post-liceale

Discipline juridice, ştiinţe militare şi sociale

Şcoala de ofiţeri activi a Ministerului de Interne - Bucureşti

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

Limba română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Limba engleză

Autoevaluare Înţelegere
Nivel european (*) Ascultare

Vorbire

Scriere

Citire

Participare la Discurs Exprimare scrisă
conversaţie oral

A2

A2

Limba engleză
A2
Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

Alte competenţe şi
aptitudini

Competenţe şi
aptitudini de utilizare a
calculatorului

Competenţe și aptitudini
artistice

A2

A2

Am continuat activitatea de formarea profesională reuşind să-mi dezvoltat o serie de competenţe şi
abilităţi, prin absolvirea unor cursuri, seminarii, traininguri conexe domeniului de activitate ,tematica fiind
cu accent pe: instituţii juridice, drepturile omului, gestionarea, negocierea şi relaţionarea în cadrul
conflictelor interetnice sau interconfesionale, administrarea legii şi ordinii în comunitate, precum şi
standarde şi politici de modernizare şi euroconformizare a sistemului poliţienesc. Activitatea didactică
desfăşurată pană în prezent m-a ajutat sa dobandesc o dicţie mai bună şi mai multa expresivitate în
comunicare şi inţelegerea unor fenomene şi procese sociale la nivelul societăţii.
Experienţă profesională acumulată până în prezent , în managementul organizatiei profesionale şi în
învăţământul superior, m-a ajutat să-mi organizez mai bine activitatea, şi să utilizez o serie de metode, teorii,
concepte, teze şi filozofii ale vieţii sociale în ansamblu . Efortul meu de până acum în cercetarea ştiinţifică,
reflectă capacitatea de coordonare a unor proiecte de anvergură şi un bun spirit organizatoric.

Manageriale

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și
PowerPoint);

- literatura
- arte plastice
- sport

Competenţe şi
aptitudini de utilizare a
calculatorului

-o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Capacitate de lucru in echipa si abilitati profesionale pentru coordonarea , protocolarea si gestionarea unor
evenimente din zona resortului social-juridic.

Am dobândit aceste cunoştinţe fiindu-mi necesare pentru realizarea activităţii didactice şi de cercetare
ştiinţifică.

Competenţe, abilităţi
sociale.

- Capacitate de lucru în echipă, iniţiativă, creativitate, spontaneitate, promptitudine, tenacitate şi fermitate
- Calitati de bun comunicator dobandite ca urmare a interactiunii si conexiunilor din zona institutiilor publice si
de aplicare a legii in comunitate si nu in ultimul rand ca urmare a activitatii profesionale cu studentii
- Adaptare la program prelungit de lucru şi rezistenţă la stres

Persoane care pot da referinţe:

Informaţii suplimentare

Prof. univ. dr. Ionaş Alexandru- Decan Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov;
Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu- Prorector cu activitatea de cercetare juridica la Universitatea „George
Baritiu – Brasov” , cercetator de onoare al Institutului de cercetari juridice Acad. „Andrei Radulescu” al
Academiei Romane;
Prof. univ. Dr. Coman Florian - Universitatea „Romano-Americana” Bucuresti;
Prof. univ. dr. Murzea Cristinel – Decan Facultatea de Drept din cadrul Universitatii „Transilvania” – Brasov;
Prof. Univ. Dr. Tanase Joita – Universitatea „Spiru Haret” –Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Braşov ;
Prof. Univ. Dr. Pruna Stefan – Academia de politie „ Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti ;
Conf. Univ. Dr. Magureanu Ilie – Universitatea „Spiru Haret” –Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative Braşov ;
Conf. Univ. Dr. Duvac Constantin – Universitatea „Spiru Haret” –Facultatea de Drept Bucuresti ;
Lect. Univ. Dr. Oana Saramet - Facultatea de Drept din cadrul Universitatii „Transilvania” – Brasov;

Competenţe și
aptitudini ştiinţifice

A.Granturi
1. Membru voluntar-expert in echipa de implementare a proiectului intitulat intitulat „Centrul
Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere” aferent contractului de finanţare
nerambursabilă RO-2006/018-446.01.01.02.20 din programului PHARE CBC Ro-Hu 2006.
Proiectul a avut o valoare totală de 54. 750 EUR din care: grant PHARE CBC 36.937 EUR, cofinanţare nerambursabilă 12.312 EUR, contribuţia beneficiarului 5.500 EUR.
Perioada de implementare a proiectului este: 10.10.2008 – 10.08.2009.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea cooperării transfrontaliere între instituţii, comunităţi şi
organizaţii neguvernamentale din judeţele Bihor şi Hajdu-Bihar în scopul unei dezvoltări durabile, prin implicarea
acestora în acţiuni comune de reducere a criminalităţii transfrontaliere.
Prin acest proiect s-a dorit realizarea unui prim pas în coagularea unei structuri mixte şi
interdisciplinare, atât din punct de vedere internaţional cât şi instituţional - instituţii de specialitate, O. N. G.- uri,
instituţii de învăţământ - care să acţioneze pentru a umple golul de informaţie din domeniul prevenirii şi
combaterii criminalităţii transfrontaliere în zona judeţelor Bihor şi Hajdu-Bihar s-a menţionat de către cele două
părţi partenere participante la program.
Motivaţia proiectului a constituit-o faptul că Regiunea Balcanilor este una din cele mai importante rute
de trafic de heroină care intră în Europa din Asia iar statele din Uniunea Europeană sunt îngrijorate de imigraţia
ilegală, traficul de fiinţe umane şi corupţia. Construirea şi extinderea punctelor de trecere a frontierei la frontierele
externe şi interne ale UE în Europa Centrală şi de Est pentru scurtarea timpilor de aşteptare şi pentru
accelerarea transportului au sporit rolul regiunilor de frontieră şi transfrontaliere care devin punţi spre vecini la
frontierele interne şi externe, o piatră de încercare în drumul spre o "Europă fără frontiere" (Association of
European Border Regions (AEBR) – European Commission: LACE-Magazine, No. 1-5 (1997/1998-2000).
2.Membru in Twining Project RO-04/IB/JH-08 – Adaptarea standardelor comune în domeniul
programelor locale de reducerea cererii de droguri de droguri realizate în parteneriat de autorităţile locale şi
O.N.G.–uri – Bucureşti , Ianuarie 2007;
3.Membru in Twining Project RO-04/IB/JH-08 – Pregătirea echipelor terapeutice din centrele pentru
Asistenţă Integrată în Adicţii pentru managementul de caz – Braşov, Martie 2007
4.Membru in Twining Project RO-04/IB/JH-08 – Formarea specialiştilor A.N.A. şi C.P.E.C.A. în
proiectarea şi implementarea campaniilor de prevenire a consumului de droguri la nivel local – Bucureşti, Mai
2007;
5.Membru in Twining Project RO-04/IB/JH-08 – introducere în modelul de excelenţă în gestiune
E.F.Q.M., în vedrea implementării sale în structura Agenţiei Naţionale Antidrog – Bucureşti, Septembrie 2007;
6.Membru in Twining Project RO-06/IB/JH-04 – Initial workshop, implementation and evaluation of
the county strategies – Bucureşti, Aprilie 2008;
7.Membru in Proiectul Phare RO/2006/IB/JH-07 – Vizită de studiu a modelelor terapeutice,- Helsinki,
Finlanda, Martie 2009.
8.Membru in Proiectul Phare RO/2006/IB/JH-07 – Planul de dezvoltare a serviciilor pentru
consumatorii de droguri - Dependenţă versus servicii integrate - Braşov, Iunie 2009;
9.Absolvent al programului de formare si constientizare in asigurarea calitatii in Invatamantul la
Distanta – ID , organizat si desfasurat de Universitatea Spiru Haret, in parteneriat cu Academia Comerciala din
Satu Mare si TUV Austria - Romania , in cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 “Dezvoltarea si
implementarea unui sistem de monitorizare, imbunatatire continua si evaluare a calitatii in invatamantul
superior deschis si la distanta pe baza indicatorilor de performanta si standardelor internationale de calitate”.

Membru în asociaţii
naţionale/
internaţionale

1. Asistent secretar general al Asociatiei internationale a politistilor – Sectia Romana .
2. Membru în „Asociatia Uniunii Juristilor din Romania”, Bucureşti.
3. Membru in „Asociatia impotriva criminalitatii” , Brasov. (Am detinut functia de vicepresedinte si secretar)

Anexe

Lista lucrări şi alte Lista
acte doveditoare
lucrări şi alte acte doveditoare

Lect. Univ. Dr. Necsulescu Ion

