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Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  Ifrim  Ion 

Adresa(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri) ionut_ifrim24@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / 

Aria ocupaţională 
ACADEMIA ROMÂNA 

Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”  
  

Experienţa profesională 

Perioada 1 februarie 2006 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gr.II (CS II–Ordinul Ministerului Educaţiei Nationale 

si Cercetarii Stiintifice nr. 4822), specializarea drept penal şi procedură 

penală; 

Coordonator al Departamentului de Drept Public „Vintilă Dongoroz”  

(2017– prezent, Decizia nr.1/20.03.2017); 

Coordonator ştiintific al grupului de postdoctoranzi din cadrul Institutului 

de Cercetări Juridice (2015-prezent, Decizia nr.10/10/2015).  

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

Domeniul principal de cercetare ştiinţifică sunt cu precădere; fundamentele 

teoretice ale dreptului penal, teoria generala a infractiunii, drept penal 

comparat, teoria reformei penale; drept penal formal. 

Documentare, elaborarea de studii, articole, etc. în domeniul dreptului penal 

substantial şi formal şi valorificarea acestora;  

   Participarea la programe prioritare, fundamentale de cercetare ştiinţifică,   

consultaţii, avize etc.;  

   Întocmirea dosarelor pentru acreditare, precum şi contracte/granturile ale         

Academiei Române, CNCSIS, UEFISC (www.icj.ro), 

Îndrumare didactica a unor studenti doctoranzi din ICJ . 

Numele şi adresa 

angajatorului 

ACADEMIA ROMÂNĂ  

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”,Calea 13 

Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Cercetare fundamentală  

Perioada    2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat conferentiar universitar asociat  

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 seminarizare, procese penale demonstrative.  

Organizarea de discuţii în cadrul cursurilor, seminarilor subliniind aspectele 

pozitive ca şi cele negative şi învăţămintele din care se pot desprinde.  

Numele şi adresa 

angajatorului 

ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”, din Bucureşti; Aleea 

Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1 Bucuresti 

http://www.icj.ro/
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Perioada  

    2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat conferentiar universitar asociat  

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 Predare, seminarizare, procese penale demonstrative.  

Numele şi adresa 

angajatorului 

Educaţie şi formare 

Universitatea Hyperion  

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti; Calea Călăraşi nr.169,  sect.3 

Bucureşti 

Perioada 1996 - 2000   

Calificarea/diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Profil uman-Istorie ştiinţe socio-umane 

Istoria, limba si literatura romana, limbi straine, geografie etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Grup Şcolar Industrial de Petrol  “Gr.Cobălcescu”, oraş Moineşti,    jud. 

Bacău 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Liceu  

Perioada  2001-2005   

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Ştiinţe juridice 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept 

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

  Facultate 

Perioada    2005-2006   

Calificarea/diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Dreptul Uniunii Europene   

Drept penal comparat 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept 

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada 2007-2008   

Calificarea/diploma obţinută Certificat de pedagogie si tehnici de predare  

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

  Pedagogie şi tehnici de predare 

  Pregătirea personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

Universitatea Ecologică din Bucureşti 
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formare 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Certificat de pedagogie 

  

Perioada 2008-2011 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de doctor in drept 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Ştiinţe Juridice - domeniul Drept penal şi procedură penală ,  

coordonator ştiinţific: prof.univ.dr.George ANTONIU 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia Română 

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Doctorat 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

2017 

Diplomă - Implementarea sistemului de control intern managerial in 

conformitate cu prevederile OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea  

Codului controlului intern managerial al entităţilor 

 

   Academia Română 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

2016 
 

Universitatea Las Palmas de Gran Canaria 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Master (coordonator:prof.univ.dr.Luis Gutierrez Sanjuan) 

Perioada 2014-2015 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul de Economie Natională, Universitatea Natională de Apărare Carol 

I,  Agentia Română pentru Asigurarea Calitătii în Învătământul Superior, 

Academia Tehnică Militară si Osterreichish-Rumanischer Akademischer 

Verein Austria 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Certificat –Expert cercetare stiintifica 

Perioada 2016 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 

EUROLINK House of Europe Foudation si EUSDR  

Ionternational Honorary Chair „Jean Bart”  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
Certificat - Îmbunătățirea politicilor și practicilor anti-corupție prin 

participarea activă a societății civile. 

Cursuri/documentari de 

perfecţionare profesională 

 Vizită de documentare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), cu 

sediul la Luxemburg (2012, sub coordonarea prof.univ.dr.Mircea DUŢU)  

 Vizită de documentare la Biblioteca din Almeria,  Spania (2010). 

Membru al asociaţiilor 

profesionale: 

Membru al Asociaţiei Internationale de Drept Penal (AIDP)  

Membru al Asociaţiei Romane de Ştiinte Penale  

Membru al Asociatiei Naţională de Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

Bune abilităţi de comunicare, capacitate de construcţie si lucru in echipa, 

abilităţi de mediere si soluţionare conflicte, perseverenta, loialitate,  

cooperant, sociabil, adaptabil la munca in echipa si la schimbare, bun 

manager al timpului, flexibil, orientat către performanta si dezvoltare 

personala, înclinat către abordări profesionale interdisciplinare. 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral  

Engleză    A2   A2   A2  A2  A2 

Franceză    B2  B2   B2  B2  B2 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Bune abilităţi de comunicare, capacitate de construcţie si lucru in echipa s.a. 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Lucru in echipă, spirit organizatoric (organizator de congrese internaţionale, 

simpozioane, dezbateri, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale, 

internaţionale); spirit analitic;  capacitate de autoperfectinare –autodidact                        

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

O buna cunoastere a calitatii de control; aptitudini tehnici legate de 

organizarea  evenimentelor; 

Capacitatea de a elabora si implementa proiecte 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Cunostinte generale de operare pe calculator - utilizarea sistemelor 

MICROSOFT OFFICE  Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer 

Permis de conducere Categoria B 

Distinctii Premiul „Vintilă Dongoroz” din partea Uniunii Juriştilor din Romania, 2016; 

Diploma de excelenta Universitatea Hyperion, 26 mai 2016; 

Jubilee Medal, cu conferred by the Constitutional Court of Romania, 

celebrating the 25
th

 anniversary of the adoption of the Constitution of 8 

December 1991 (December 8
th

, 2016); 

Diploma de merit din partea Institutului de Cercetari Juridice, 26 aprilie 2010 

Menţionat în Enciclopedia Personalităţilor, 2014 (Hübners Who is Who) 

Informaţii suplimentare  

Referinţe Referinţe se pot obţine la Institutul de Cercetări Juridice, Andrei Rădulescu” 

al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13 sector 5, Bucureşti. 

 Director, prof.univ.dr.Mircea Duţu;  tel. 021/318.81.30 
  

                         Anexa - Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (anexa I) 

 

 

 

Data completării,                                                        

17.12.2018                                                                                       

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

