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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume şi prenume  STOIAN SOFIA  

Adresă  Reşiţa, jud.  Caraş Severin  

Telefon  0744630316 

Fax   

E-mail   sofia.stoian@ubbcluj.ro 

 

Naţionalitate  ROMÂNĂ 
 

Data naşterii  24.07.1967 

 

 

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ 
• Data (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

     • Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 14.11.2018—prezent  

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN,  

B-dul A.I.Cuza, nr.40, Reşiţa 

Adjunct  Sef Inspectorat  Inspectoratul de Politie Judetean Caras Severin 

 Coordonarea activității Inspectoratului pe linie de investigații criminale  

 

 

  2014-2018 

            • Data (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

     • Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 Seful  Serviciului de Investigare a Criminalității Economice  

 Coordonarea  activităţilor  pentru prevenirea, constatarea și combaterea 
infracţionalitătii  economice  din toate domeniile și sectoarele de activitate 

 Efectuarea de   studii privind evoluţia fenomenului infracţional din zona de 
competenţă, stabilirea activităţilor operative pentru diversificarea formelor de 
acţiune în raport de metodele şi mijloacele folosite în săvârşirea de infractiuni  
pentru înlăturarea cauzelor şi condiţiilor favorizatoare 

 

 

• Data (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

     • Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  

2013-2014  

Împuternicit şeful  Serviciului de Investigare a Fraudelor  

 Coordonarea  activităţilor  pentru prevenirea, constatarea și combaterea 
infracţionalitătii  economice  din toate domeniile și sectoarele de activitate 

Efectuarea de   studii privind evoluţia fenomenului infracţional din zona de 
competenţă, stabilirea activităţilor operative pentru diversificarea formelor de 
acţiune în raport de metodele şi mijloacele folosite în săvârşirea de infractiuni  
pentru înlăturarea cauzelor şi condiţiilor favorizatoare 
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 • Data (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

     • Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 2007 - 2013 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN,  

B-dul A.I.Cuza, nr.40, Reşiţa 

 

Seful biroului I din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor 

 

 

 
 

  

 

 

 

 • Data (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

     • Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 

 

 

 1992-2007 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN 

POLITIA MUNICIPIULUI REŞIŢA 

Şef birou cercetare penală 

 

Coordonarea activității de cercetare penala la nivelul Politiei mun. Resita   

 

 

 

   

  ofiţer 

 Data (de la – până la)  1989-1992  

• Numele şi adresa angajatorului  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN, B-dul A.I.Cuza, nr.40, Reşiţa 

• Tipul de activitate sau sectorul  POLITIA MUNICIPIULUI REŞIŢA  

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Ofiţer specialist  cercetare penală  

 
   

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

• Data (de la – până la) 

          • Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

      • Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

                    • Diploma obţinută 
 
 
• Data (de la – până la 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2017 

Școala Doctorală din  Academia de Poliție  „Alexandru  Ioan Cuza București,, 
 

Pregatire aprofundată în specialitatea drept respectiv ramurile penal,procesual 

penal,drept polițienesc,psihologie judiciara,psihologia multimilor,coruptia in 

Ministerul Administratiei si Internelor sub toate formele sale cauze și condiții 

favorizatoare si generatoare,posibilități reale de eliminare a acesteia. 

 

Doctor in științe , specializare ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANTĂ NATIOANLĂ  

 

 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 2007-2010 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII "TITU MAIORESCU" - 
BUCUREŞTI 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 

               • Diploma obţinută 

 Comunicare şi socializare, management şi gestionare conflicte,cunoaştere interpersonală,calităţi 
de lider,lucru în echipă, gândire pozitivă,relaţionare bună   
 

Licenţiat în psihologie 

   

   

• Data (de la – până la)  2000-2001 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 UNIVERSITATEA DE VEST - Timişoara 

 Studii  postuniversitare - specialitate  drept comercial 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Cunoaşterea ansamblului de norme juridice ce reglementează relatiile sociale patrimoniale şi 
personal nepatrimoniale din sfera activităţii de comert 
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• Diploma obţinută  Diplomă de studii postuniversitare de specialitate  

• Nivelul în clasificarea naţională  

(dacă este cazul) 

 postuniversitar 

 
 

• Data (de la – până la)  1992-1995 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 Academia de Politie „ALEXANDRU IOAN CUZA ” Bucureşti  

FACULTATEA DE  DREPT 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Cunoasterea ansamblului normelor juridice ce reglementează relaţiile de apărare socială şi 
combatere a criminalităţii  

 

• Diploma obţinută   licenţiat în ştiinţe juridice -  specializare drept  

   

 
 

• Data (de la – până la)  1986-1989 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 ŞCOALA  MILITARĂ DE OFIŢERI DE ACTIVI  a Ministerului de Interne  

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Cunoştiinţe  specifice muncii de poliţie, cunoştiinte complementare,deprinderi practice 
desfăşurării activităţilor în domeniul special, capacităţi de comunicare,flexibilitate în 
gândire,rezistenţă la stres, echiluibru emoţional,spirit de colaborare,asumarea 
responsabilităţilor,respectarea eticii şi deontologiei profesionale , disciplină,prestanţă 

 

• Diploma obţinută  Diploma de ofiţer activ  

• Nivelul în clasificarea naţională  

(dacă este cazul) 

  

 
 

• Data (de la – până la)  1982-1986 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 Liceul Industrial  Avram Iancu  Brad- Hunedoara , profil electrotehnică  

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Consolidarea cunostiințelor generale obtinute pe parcursul întregului proces de învatamant, 
începând cu scoala gimnaziala și obtinerea de aptitudini necesare și suficiente pentru o formare 
profesională ulterioară. 

• Diploma obţinută  Diploma de bacalaureat 

• Nivelul în clasificarea naţională  

(dacă este cazul) 

  

 
 

ABILITĂŢI PERSONALE ŞI 

COMPETENŢE 
 

 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

 
 

 

  franceza 

• Citit  BINE 

• Scris  BINE 

• Vorbit  BINE 

   

   

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 - sociabilă; 
- comunicativă; 
- seriozitate; 

 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE   - bun comunicator; 
- rezistenţă la stres şi muncă sub stres; 

LIMBI STRĂINE 
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ORGANIZATORICE 
 

- loialitate; 
- seriozitate în munca depusă; 
- promptitudine şi profesionalism; 
- solicitudine; 
- coordonarea riguroasă a activităţii; 
- adaptabilitate. 

 
 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
Legate de utilizarea calculatorului, 
anumite echipamente, maşini, etc.  

 - competenţe de utilizare a calculatorului în word, excel, power point,retele sociale de 
comunicare,platforme scolare,retele interne,aparatură foto video și de comunicare la distanță. 

 
          ALTE COMPETENTE   CURS MANAGER   

 
     CARNET DE CONDUCERE 

  
CATEGORIA B  

 

INFORMATII SUPLIMENTARE  

 2014  

                                                                     UE FONDUL SOCIAL EUROPEAN . GUVERNUL ROMÂNIEI, PODCA, IGPR  

CURSURI:         – cod COR 112029 – Program de instruire pentru cresterea  
                   curs Manager                            capacitatii   instituţionale şi de management  Cod  SMIS: 31222 
 

Calificata ca,Operator calculator electronic si retele cod COR 312201 organizat 
de International Computer School Bucuresti-10 februarie 2006 certificat 0092104 
 

curs limba franceza     2011 
 Participarea la cursul “Formation des  functionnaires concernes  par  les 

dossiers europeens,, organizat de INSTITUT FRANCAIS DE ROUMANIE-
TIMISOARA si finantat de la Communaute francaise Wallonie-Bruxelles et le Grand 
Duche du Luxembourg. 

  
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 

                                                                     Cadru didactic asociat la Universitatea Titu Maiorescu  din Bucuresti pentru anul 
universitar 2007-2008 disciplina Drept Comercial Invatamant la Distanță. 

 
Cadru didactic asociat la Universitatea Babes Bolyai Cluj,Centrul Universitar 
Resita începînd cu anul universitar 2020-2021 pentru disciplinele Dreptul Muncii si 
Securitatii Sociale si Dreptul si Administrarea Afacerilor forma de învățământ zi și la 
distanță. 

 
PUBLICATII :  

                       Sofia STOIAN, Mecanismele de prevenire si combatere a corupției în                   
domeniul afacerilor interne - editura Sitech Craiova 2021 ISBN 978-606-11-7742-4 
 
  Sofia STOIAN, Curs Universitar Dreptul muncii si securității sociale  
Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2021 Brăila ISBN 978-606-30-3473-2 
 

                                                            Sofia STOIAN, Suport de curs în tehnologie ID Dreptul muncii și 
securității sociale Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2021 Brăila ISBN 978 -
606-30-3486-2 
 
CONFERENCE PROCEEDINGS of International Scientific   
Conference„Romanian Educational System of Forensic Science”5th Edition 
ISSN 2501-3742 DOI 10.18283/C01-2017 Published by Research & Science 
Publishing House Bucharest, Romania, 
   “Analiza privind rolul traficantului in cadrul activitatii     infractionale” 

 
CONFERENCE PROCEEDINGS of International Scientific Conference 
„Challenges and Strategies             in Public Safety and Order”6th Edition 
ISSN 0000-0000  Published by Sitech Publishing 
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   “Cauzele si dimensiunile internationale ale migratiei     ilegale” 
 
                                                              
                                                      aprilie- iunie 2014 
                                     STUDII DE SECURITATE PUBLICĂ , vol. 3, nr. 2(10) 

“Cazuistica specifică  infractiunii de pedofilie şi protecţia minorilor în    cadrul 
programenlor audiovizuale “  

 
  aprilie –iunie 2014 
 STUDII DE SECURITATE PUBLICĂ, vol. 3, nr. 2(10)  

“ Unele aspecte  privind sănătatea  mintală şi  bolile psihice  în    contextul     
securitîţii publice  “                      

 
  
 

2001 
                                                                                    UNIVERSITATEA  DE  VEST  TIMIŞOARA 
 
   “Falsificarea  de  monedă” 
 
 

 

  Data 10.01.2022 

 

 

 


