Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume ŢONEA BOGDAN NICOLAE
Adresă(e) Bucureşti sector 5
Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri) 0213175517
E-mail(uri) bogdantonea@yahoo.com;
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 10.03.1974
Sex Masculin
Domeniul ocupaţional Comisar sef de politie, profesor universitar doctor
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Experienţa profesională 23 ani
Perioada Martie 2016 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor în cadrul Facultăţii de Științe
Juridice și Administrative din Academia de Poliţie „Al.
I.Cuza”;
Martie 2009- martie 2016 conferenţiar universitar doctor
Martie 2004- 2009 – lector universitar
Ianuarie 2001 – martie 2004 – asistent universitar
Martie 1998-ianuarie 2001- preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi Director al programului de studii de licență: „Drept/ID” 2015-2017
principale Director program de studii de masterat: „Cercetări Criminalistice
Aplicate” 2012-2018
Director program de studii de masterat: „Relații și organizații
internaționale în dreptul contemporan” 2018-prezent
Titular de curs la disciplina: „Drept Constituțional și Instituții
Politice” la Facultatea de științe Juridice și Administrative din
Academia de Poliție „Al. I.Cuza” 2009-prezent

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar
activitate
Perioada Septembrie 2015 – Aprilie 2016
Ianuarie 2019 – Iunie 2019
Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultății de Științe Juridice și Administrative

Activităţi şi responsabilităţi • Expertiză managerială în domeniul managementului universitar
principale precum și al gestiunii resurselor umane în cadrul MAI de nivel

DIRECȚIE MAI
• Responsabil, pe zona de competență cu reforma instituțională şi
managementul schimbării impus de noua organigrama MAI; în
subordine patru/trei structuri de nivel serviciu. Și un secretariat.
• Coordonarea unui număr de 2 programe de studii de licență
precum şi a 5 programe de masterat.

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Funcție de conducere
activitate
Perioada Mai 2013 – august 2015
Funcţia sau postul ocupat Director al Centrului pentru Promovarea Drepturilor
Omului în Sistemul de Ordine Publică
Activităţi şi responsabilităţi • Expertiză managerială în domeniul managementului universitar
principale precum și al gestiunii resurselor umane în cadrul MAI de nivel
Serviciu Aparat Central al MAI
• Responsabil, pe zona de competență cu managementul serviciului
impus de Concepția de formare profesională a MAI
• Coordonarea unei reviste electronice și a unui curs
postuniversitar specific MAI

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Funcție de conducere
activitate
Perioada Iunie 2009- noiembrie 2011
Funcţia sau postul ocupat Director al Departamentului Studii de masterat, doctorat
şi pregătire psihopedagogică din cadrul Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Activităţi şi responsabilităţi • Expertiză managerială în domeniul managementului universitar
principale precum și al gestiunii resurselor umane în cadrul MAI de nivel
DIRECȚIE MAI
• Responsabil, pe zona de competență cu reforma instituțională şi
managementul schimbării impus de noua legislație a
învățământului pentru instituțiile MAI

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Funcție de coordonare
activitate
Perioada Octombrie 2007 – mai 2009
Funcţia sau postul ocupat Șeful Compartimentului Programe comunitare si
cercetare științifică

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea implementării standardelor de asigurare a a calității
în învăţământul universitar în cadrul Academiei de Poliţie,
Coordonator program ERASMUS
Vice-preşedinte al Consiliului Cercetării Științifice din Academia
de Poliție,

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar / coordonare procese didactice
activitate
Perioada Mai 2006- martie 2008
Funcţia sau postul ocupat secretar stiintific al Facultatii de Drept
Activităţi şi responsabilităţi • Coordonarea ştiinţifică a unui număr de 10 catedre de drept şi
principale ordine şi siguranţă publică
• Crearea, dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului pentru
două programe d licenţă şi pentru 16 programe de masterat

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar/coordonare procese didactice
activitate peste 100 persoane,
Perioada martie 1999 – martie 2016
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic universitar în cadrul Facultăţii de Drept,
respectiv în cadrul Facultății de Poliţie din Academia de
Poliţie „Al. I.Cuza”
Activităţi şi responsabilităţi Titular de curs la disciplina: „Drept Constituțional și
principale Instituții Politice” la toate facultățile Academiei de Poliție
„Al. I.Cuza”
Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar
activitate
Perioada August 1996 – martie 1998
Funcţia sau postul ocupat Ofiter operativ specialist I
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de conducere şi comandă acţiuni operative privind
controlul persoanelor şi bunurilor în zona de frontieră

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Tipul activităţii sau sectorul de Ofiter comanda/ funcție de conducere
activitate
Educaţie şi formare

1 Perioada

iunie decembrie 2010

Calificarea / diploma
obţinută

Curs Înalţi Funcţionari Publici

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Managementul resurselor umane, management financiar,
management de proiect

Numele şi tipul instituţiei de Institutul Național de Administrație
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
Internaţională
2 Perioada

Curs specializare

Octombrie 2000- iunie 2005

Calificarea / diploma
obţinută

Doctor în ştiinţe juridice

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Dreptul Civil, Drept comercial, Dreptul procesual civil

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
Internaţională
Calificarea / diploma
obţinută
3 Perioada

Cum laudae, recunoscută internaţional

Doctor în drept

2005

Calificarea / diploma obţinută „Pedagogie internațională şi schimb de experienţă”

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Pedagogie

Numele şi tipul instituţiei de Academia de Securitate de la Viena
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
Internaţională
4 Perioada

Curs specializare

Mai 2002

Calificarea / diploma obţinută Curs specializare drepturile omului şi Drept umanitar

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Dreptul drepturilor Omului
Drept umanitar

Numele şi tipul instituţiei de Crucea Rosie GENEVA, organizat la Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
Internaţională
5 Perioada

Curs specializare

2002

Calificarea / diploma obţinută Curs specializare informatică
Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Aplicatii informatice privind bazele de date

Numele şi tipul instituţiei de Academia de Poliţie Al. I.Cuza
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
Internaţională
6 Perioada

Curs specializare

1998-1999

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar
Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Criminalistică/ Criminologie/Drept penal

Numele şi tipul instituţiei de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
Internaţională
7 Perioada

Curs postuniversitar recunoscut la nivel naţional
Echivalent cursuri de masterat 60 credite

Aprilie- iunie 1998

Calificarea / diploma
obţinută

Curs pregătire pedagogică

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Pedagogie

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
Internaţională

Curs postuniversitar

8 Perioada

August-septembrie 1996

Calificarea
obţinută

/

diploma Curs perfecţionare ofiţeri poliţie frontieră

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Tactica poliţiei de Frontieră
Managementul actiunilor operative

Numele şi tipul instituţiei de Centrul de perfecţionare al Poliţiei de frontieră Orşova
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
Internaţională
9 Perioada

Curs specializare

1992-1996

Calificarea
obţinută

/

diploma Facultatea de Drept

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Ştiinţele juridice

Numele şi tipul instituţiei de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
Internaţională

Studii universitare de licenţă
240 credite

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) ROMÂNA
Limba(i) străină(e) ENGLEZĂ
cunoscuta(e)

Înţelegere

Autoevaluare

Nivel european (*) Asculta
re

Limba

Vorbire

Scriere

Citire

Participar
e la
conversaţi
e

Discurs
oral

Exprimare
scrisă

4

3

3

3

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru
Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Capabil de o bună relaţionare cu mediul social specific
atât unităţilor de învăţământ superior, cât şi unităţilor
operative.
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Am organizat şi coordonat secvenţe importante ale
activităţilor Academiei de Poliţie, precum și specifice
Poliției de Frontieră rezultatele fiind pozitive.
Am condus şi organizat structuri de nivel Direcție precum
și structuri de nivel Serviciu,
Am desfășurat proiecte internaționale, toate cu rezultate
foarte bune în domenii cum ar fi:
- pregătirea poliției de frontieră *(UE, Republica Moldova,
Tajikistan, Afghanistan),
- managementul migrației,
- promovarea drepturilor omului în structurile de ordine
publică, etc

Competenţe şi aptitudini
tehnice

-

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

word, excel, publisher, powerpoint, internet, etc.

Competenţe şi aptitudini
artistice

-

Alte competenţe şi aptitudini

bun organizator; abilități de adaptare in medii ostile de
lucru, lucru sub stres si factori provocatori, etc

Permis(e) de conducere

Categoria: A şi B

Informaţii suplimentare din 2012 Director al revistei de studii juridice Human
rights in law enforcement
- între 2002-2008 secretar şef/redactor şef adjunct al
revistei de studii şi cercetări juridice “Pro Patria Lex”
- membru ales al Senatului universitar al Academiei de
Poliţie între anii 2008-2012, respective 2012-2016
- decorat cu Ordinul “În serviciul patriei” prin Decretul
Prezidenţial nr. 1136 din 26.11.2010
- decorat cu Diploma de Onoare de către Inspectoratul
General al Poliţiei de Frontieră în anul 1999
- Decorat de către Comisia Europeană în anul 2013,
prin intermediul Agenției FRONTEX, pentru activitatea
desfăurată în vederea acreditării primului program „joint
master degree” la nivelul UE în domeniul managementului
integrat al frontierei.
Anexe
04.07.2019

Prof. univ. dr.
ŢONEA BOGDAN NICOLAE

