BOICEAN DANUSIA

CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume

BOICEAN DANUSIA

Telefon

0258- 810.931 ; 0728.220.555

E-mail

danusiaboicean_mpublic@yahoo.com

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

•

25 septembrie 2008– prezent, procuror şef la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba

•

15 iulie –25 septembrie 2008 procuror şef delegat la Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba

•

24 aprilie 2008 – procuror şef - în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Alba – Biroul Teritorial Alba

•

15 .11.2007- 24.04.2008 – procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Alba Iulia, delegat în funcţia de
procuror şef la aceeaşi unitate

•

Iulie 2007 – 15 .11.2007- procuror delegat la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu ( funcţionar de securitate,
numit prin ordinul procurorului şef)

•

2000- iulie 2007: procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu ( membru în colegiul
de conducere, purtător de cuvânt ), secţia judiciară

•

1994- 2000 : procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, secţia judiciară

•

1995- prezent : lector universitar doctor - Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii
Internaţionale si Studii de Securitate ”Universitatea Lucian Blaga” Sibiu

* Numele şi adresa angajatorului: Ministerul Public România
* Funcţia sau postul ocupat : procuror şef

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

•

2007 : Colegiul Superior de Siguranţă Naţională din cadrul Academiei Naţionale de
Informaţii, lucrarea de disertaţie „ Criminalitatea organizată transfrontalieră”

•

2002 - 2007 : program de pregătire superioară de doctorat (admise patru examene şi patru
referate cu calificativul ”foarte bine”), susţinută teza de doctorat la data de 24.03.2007 cu
calificativul ”foarte bine”

•

2003-2004 Studii aprofundate de drept penal, in cadrul catedrei de Drept public din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, ”Universitatea Lucian Blaga” Sibiu, nota de
absolvire:10

•

1995- prezent: lector universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii
Internaţionale si Studii de Securitate din cadrul ”Universităţii Lucian Blaga” Sibiu,
discipline de învăţământ :



Delicvenţa ca sursă de insecuritate economică ( cursuri la zi );



Delicvenţa şi strategii de securitate; agresarea simbolică ( cursuri la zi );



Economia subterană şi politici de integrare; ( cursuri la zi );



Riscuri asimetrice ( cursuri la zi )



Crima organizata transfrontaliera



Prevenirea si combaterea terorismului



Comunicare politico militara



Teoria generală a conflictelor internaţionale şi a terorismului. Concepte si paradigme



( master )



Combaterea terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere ( master )

•

1992- 1996 Facultatea de Jurnalistică din cadrul ”Universitatea Lucian Blaga” Sibiu, nota
de licenţă : 10, lucrarea de licenţă „Contribuţii sibiene la Revista Română de Drept”

•

1990- 1994 Facultatea de Drept din cadrul ”Universităţii Lucian Blaga” Sibiu, nota de
licenţă: 10, lucrarea de licenţă ”Evoluţia tezei lombrosiene asupra criminalului înnăscut”
( în particular : criminalul aristocratic)

•

1986- 1989 Liceul de Filologie - Istorie ”Octavian Goga” Sibiu, secţia filologie-istorie,
media de bacalaureat 10 ; pregătire în biblioteconomie, studii efectuate de carte veche
românească.

•

1977-1984 Şcoala generală nr.9 Sibiu

Participări la simpozioane şi conferinţe internaţionale cu lucrări
 2009 – program internaţional ( criminalitate organizată şi terorism ) Olanda, Belgia,
Danemarca, Finlanda, Austria, Estonia
 2009- curs de formator D.I.I.C.O.T (formare internaţională)
 2008, mai - Strategic Meeting of

Trafficking In Human Beings and witness

protection – Portoroz Slovenia organised by the EUROJUST
 2007, iunie - The European Conference of Prosecutors organised by the Council of
Europe in co-operation with the Polish Ministry of Justice, Varşovia, Polonia
 2007, mai - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Romania within the EU:
opportunities, requirements and perspectives", cu lucrarea “Coordinates of
Romanian legislative

harmonization with european demands concerning

phiscality.” Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 2007, mai - Conferinţa Ştiinţifică Naţională, „Provocări în noul mediu de securitate”
lucrarea „Criminality in the economic field. Risk factors in underground
economic crime growth”
 SOCRATES

programme: HIGHER EDUCATION (ERASMUS SOCRATES

programme: - BILATERAL AGREEMENT- România - Bulgaria
 2007, martie - Seminar „Traficul şi migrarea minorilor, aspecte penale”, Timişoara
 2007, ianuarie – Seminar „ Optimizarea managementului şi creşterea transparenţei
sistemului de justiţia din România” , Sovata
 2006 noiembrie - Seminar „Relaţia cu mass media”, Sovata
 2006, octombrie - Atelier de lucru în domeniul Legii nr.272/2004 privind protecţia
drepturilor copilului” Alba Iulia
 3 - 10 septembrie 2006, Simpozionul internaţional cu tema “The Price of Crime. The
Identification and Control of Risks Associated with the Enterprise of Crime nd
Terror” Jesus College, Cambridge, Marea Britanie
 2006, mai– Conferinţa Ştiinţifică Internaţională,”Identity, Globalization and
Universality in the Eastern and Central European Economic Area- Evolutions and
Involutions in the Modern and Contemporary Period : Experiencies, Meanings,
Lessons” preconferinţă economică Helsinki 2006, cu lucrarea „Typologies of money
laundering- criminal procedures of illegal economy” Universitatea „Lucian Blaga”

 2006, martie - Seminar organizat de Curtea de Apel Alba Iulia, dezbateri pe teme
privind protecţia drepturilor copilului şi aplicarea legislaţiei în domeniu
 2005, mai , Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Identitatea şi universalitatea
economiilor în tranziţie”, lucrarea „ Traficul de droguri şi traficul de persoane”,
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 2004, mai, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „România - Exigenţe în procesul
dezvoltării, din perspectiva integrării în

Uniunea Europeană”, lucrarea „Frauda

fiscală comunitară. Oficiul de Luptă Antifraudă”, Universitatea „Lucian Blaga”
Sibiu
 2004, iunie, Program de perfecţionare profesională organizat de Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , tema : „Combaterea terorismului şi finanţării
acestuia - prevenire prin cooperare”
 2003, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ Eficienţa diplomatică în perspectiva
integrării europene”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 2003, mai ,

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

„Identitatea şi universalitatea

economiilor în tranziţie în debutul mileniului trei”, lucrarea „Elemente de susţinere
juridică a procesului de integrare economică. Studiu de caz - România în
procesul de integrare în Uniunea Europeană”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 2003, iunie, simpozion Sovata, cu tema „ Psihologie judiciară”
Lucrări elaborate in cadrul programelor de perfecţionare postuniversitare :
”Prevenirea si combaterea traficului de persoane”
”Frauda şi evaziunea fiscală - componente ale economiei subterane”

Alte lucrări :


monografie „Instituţiile Uniunii Europene. Combaterea fenomenelor ilicite de economie
subterană”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2005



cursuri universitare :

Delicvenţa - sursă de insecuritate economică
Criminalitatea organizată transfrontalieră
Impactul criminalităţii informatice în mediul economic
Impactul crimei organizate asupra principalilor factori de
dezvoltare economică
Etica si deontologie judiciara
Matricea analitica

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
* Limba maternă : română
* Limbi străine cunoscute :
1. franceza ( abilitatea de a scrie, de a vorbi şi de a citi): excelent
2. engleza ( abilitatea de a scrie, de a vorbi şi de a citi): foarte bine
* Domenii studiate /aptitudini ocupaţionale :
•

economia subterană , fenomenele comerciale ilicite ( inclusiv traficul de persoane, droguri
si evaziune fiscală, ca surse ilicite de venituri)

* Aptitudini şi competenţe tehnice:
•

1994 : curs de calculatoare in cadrul Facultăţii de Jurnalistica, nota 10

•

1995-1996: cursuri de fotografie, radio şi televiziune organizate in cadrul Facultăţii de
Jurnalistica, nota 10 ( fiecare)

•

2003 : curs de calculatoare organizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, în
colaborare cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală
Sibiu, nota 9,25

Alte competenţe:
•

Permis de conducere : 1989, tip B şi F

23 MARTIE 2011

