Curriculum vitae
Europass
Informații personale
Nume / Prenume

CIOBANU NELU

Adresa

Bucuresti, Romania

Telefon

004 021 4076203; 004 021 4076205

E-mail

Fax: 004 021 311 02 34

nelu.ciobanu@inm-lex.ro

Cetăţenia

Română

Sex

Masculin

Experiența profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

Din 15 iulie 2015 până în prezent
Director adjunct al Institutului Național al Magistraturii
Exercitarea atribuțiilor de management privind formarea continuă a judecătorilor și
procurorilor
Institutul Național al Magistraturii
Din iunie 2014 până în iulie 2015
Procuror militar şef adjunct al Secţiei parchetelor militare (delegat)
Exercitarea atribuţiilor de management judiciar şi efectuarea activităţilor judiciare
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Din august 2006 până în iunie 2014

Funcţia sau postul ocupat

Procuror general militar (2009 -2014); procuror general militar adjunct (2007-2009)
sau procuror militar (2006-2007)

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Exercitarea atribuţiilor de management judiciar şi efectuarea activităţilor de urmărire
penală

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
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Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti
Din septembrie 2002 până în iulie 2006

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

Procuror şef serviciu, procuror șef birou sau procuror militar
Coordonarea activităţilor tehnice şi efectuarea urmăririi penale în cauzele de corupţie
Direcţia Naţională Anticorupţie (Parchetul Naţional Anticorupţie)
Din martie 1998 până în septembrie 2002
Procuror militar şef secţie urmărire penală sau procuror militar
Coordonarea şi efectuarea activităţilor de urmărire penală
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti
Din decembrie 1994 până în februarie 1998
Procuror militar
Efectuarea activităţilor de urmărire penală, de supraveghere a urmăririi penale şi judiciar
penale
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti

Educaţie şi formare
Perioada

Din iulie 2007 până în septembrie 2009

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire master în drept internaţional şi european

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Drept internaţional public şi privat, drept comunitar, drept european

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Universitatea Orleans, Franţa – Facultatea de drept şi economie, Universitatea Titu
Maiorescu, Bucureşti - Facultatea de drept
Din octombrie 2005 până în iunie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire master în management public

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Management public, al organizaţiei, al resurselor umane şi al proiectelor europene

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, Bucureşti

Perioada

Din septembrie 2004 până în iunie 2005

Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul Domenii principale
studiate / competenţe dobândite

Diplomă de absolvire master în drept comunitar şi drept internaţional public
Sistemul instituţional şi normativ, jurisprudenţa comunitară, jurisdicţia internaţională

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti

Perioada

Din septembrie 2003 până în iunie 2004
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Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire a cursului postuniversitar de drept comunitar

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Instituţii comunitare, legislaţie şi politici comunitare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Universitatea Bucureşti, Centrul de Pregătire Economică şi Administrativă
Din ianuarie 2004 până în iulie 2004

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire a cursului postuniversitar de conducere strategică în domeniul
securităţii şi apărării

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Mediul internaţional de securitate, managementul securităţii naţionale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

Universitatea Naţională de Apărare, Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti
Din martie 2003 până în iunie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire a cursului postuniversitar de siguranţă naţională

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Securitatea naţională în context euroatlantic, managementul problematicii de siguranţă
naţională

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

Academia Naţională de Informaţii, Colegiul Superior de Siguranţă Naţională, Bucureşti
Din ianuarie 2001 până în martie 2002

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de absolvire a cursurilor de pregătire în materie de drept comunitar, crimă organizată, criminalitate economico-financiară şi corupţie (Programul Tempus IB-JEP 14219/99)

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Dreptul comunitar, combaterea crimei organizate, a criminalităţii economico-financiare şi
a corupţiei la nivel comunitar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

Ministerul Public (coordonator) în colaborare cu universităţi din România, Franţa, Italia,
Germania şi Spania
Mai 1996

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de absolvire a cursului „Executive seminar for advanced military justice”

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Organizarea, fucţionarea şi competenţele justiţiei militare americane

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

Naval Justice School, Statele Unite ale Americii
Din septembrie 1989 până în iulie 1994

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de licenţă în ştiinţe juridice (cursuri de zi)

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Ştiinţe juridice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
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Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Româna
Franceza (diplome DELF A2 şi B1), rusa

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba franceză

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare
Utilizator

B2

independent

Limba rusă

Utilizator

B1

independent

Vorbit

Abilităţi de citire
B2

B1

Utilizator

independent
Utilizator

independent

Interacţiune
B2

B1

Utilizator

independent
Utilizator

independent

Scris
Exprimare

B2

B1

Utilizator

independent
Utilizator

independent

B2

B1

Utilizator

independent
Utilizator

independent

(*) Conform Cadrului european de referinţă pentru limbi (CECR)

Competente şi abilităţi sociale

Aptitudini deosebite pentru lucrul în echipă dobândite în timpul experienţelor
profesionale
Capacitate mare de comunicare şi de adaptare – cunoştinţe de comunicare publică
şi interpersonală şi de management al crizelor




Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
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Experienţă în managementul proiectelor şi al echipei:


exercitarea unor funcţii de conducere timp de circa 12 ani



iniţierea şi implementarea planului de remodelare managerială a Parchetului
Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel şi a parchetelor din circumscripţie




contribuţie importantă la construcţia instituţională a Direcţiei Naţionale Anticorupţie
derularea programului de înzestrare tehnică a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu
sprijinul Departamentului de Justiţie al S.U.A.

Cunoştinţe avansate de utilizare a echipamentelor tehnice în cursul urmăririii penale, a
mijloacelor criminalistice şi audio-video
Posesor al Permisului European de Conducere a Computerului (ECDL Start, ECDL
Complet şi ECDL Avansat Power Point)
Cunoştinţe de operare PC:
 Word – procesare de text
 Excel – calcul tabelar
 Acces – baze de date
 Power Point – prezentări
 Internet şi poştă electronică
 programe informatice de prelucrare audio şi video

Alte competenţe şi aptitudini











Formator al Institutului Naţional al Magistraturii la disciplinele "Management
judiciar", "Drept penal şi procesual penal", "Criminalitate economico-financiară" şi
"Dreptul Uniunii Europene"
Formator al Şcolii Naţionale de Grefieri la disciplinele "Management judiciar", "Drept
procesual penal" şi "Informații clasificate"
Membru al mai multor grupuri de lucru pentru elaborarea unor proiecte de acte
normative, manuale sau a altor materiale profesionale
Experienţă ca procuror de anchetă, procuror criminalist, în participarea la şedinţele
de judecată şi supravegherea urmăririi penale
Competenţe avansate în domeniul infracţiunilor săvârşite de militari şi al investigării
infracţiunilor de corupţie
Competenţe avansate în domeniul investigaţiilor operative şi al mijloacelor speciale
de investigaţie
Cunoştinţe de limba engleză – nivelul A2
Cunoştinţe de limba spaniolă – nivelul A1

Permis de conducere Categoria B (autoturisme)
Informaţii suplimentare



Autor al mai multor articole, referate şi comunicări în domeniile securităţii naţionale,
urmăririi penale, prevenirii şi combaterii corupţiei, dreptului comunitar şi
criminalisticii



Participant la numeroase cursuri, seminarii, programe de pregătire sau de schimb,
în ţară sau în străinătate, în diverse materii, cum ar fi: management judiciar,
comunicare, politici publice, formarea adulților, efectuarea urmăririi penale, drept
penal și procesual penal, prevenirea şi combaterea corupţiei şi a criminalităţii
economico-financiare



Diplome şi distincţii:
 Diploma „Meritul judiciar”, clasa a V-a – 2002
 Semnul onorific „În serviciul patriei” pentru ofiţeri – 2010
 Emblema „Onoarea Armatei României” cu însemn de pace – 2011
 Emblema de onoare a Statului Major General – 2013
 Placheta de onoare a Ministerului Afacerilor Interne – 2014
 Emblema de onoare a Poliţiei Române - 2015.
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