Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

BICĂ GHEORGHE
Str.Vasile Conta, Nr. 4, Craiova, cod. 200580, Dolj, România

Telefon(oane)

0251.42.33.95

Fax(uri)

0251.41.41.22

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă/
Postul ocupat

drept_bica_gheorghe@spiruharet.ro
Română
17 august 1955
Bărbătesc
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi
Administraţive, Craiova/ Profesor universitar

Experienţa profesională
Perioada 2010- prezent
Prorector al Universităţii Spiru Haret pentru calitate, politici şi strategii educaţionale
Perioada

2003 - 2010
Prorector al Universităţii Spiru Haret, consilier al Preşedintelui Universităţii Spiru Haret
şi Decan al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică Craiova

Perioada

2010 - prezent
Evaluator ARACIS

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada

septembrie 2007- prezent
Profesor universitar
Predare la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept procesual penal
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi
Administrative - Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 4
Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
2014- prezent
Evaluator de risc la securitate fizică

Perioada

2010 - prezent
Mediator în cadrul Societăţii civile profesionale “ Bică & asociaţii “

Perioada

2009 - prezent
Avocat în cadrul Baroului de avocaţi Mehedinţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2002 – 2007
Conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare la disciplinele Drept penal. Partea specială, Drept penal. Partea generală,
Drept procesual penal, Drept comunitar

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 4

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Curriculum vitae

Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
1997 - 2002
Lector universitar
Bică Gheorghe

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare la disciplinele Drept civil şi administrativ, Dreptul afacerilor, Economie politică,
Economie europeană

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil
Craiova, Str. Brazda lui Novac, nr. 4

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada

Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
2008 – 2009
Inspector șef al I.P.J. Dolj
1997 – 2007
Şeful Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova
1996-1997
Ofiţer specialist Poliţie Judiciară
1995-1996
Adjunctul şefului Poliţiei Municipiului Craiova
1988-1995
Şeful Poliţiei Municipiului Calafat
1980-1988
Ofiţer specialist Poliţie Judiciară
2010 – 2014
2014- Cursuri de evaluator de risc la securitate fizică( certificat de absolvire seria I
nr.00389829)
2012 - Cursuri de manager al sistemelor de management al calităţii (certificat de
absolvire nr.7298/2012)
2011 – Cursuri de formator (certificat de absolvire nr.7230/2011)
2011 – Cursuri de manager proiect (certificat de absolvire nr. 2073/2011)
2010 – Cursuri de auditori pentru sisteme de management al calităţii (certificat de
absolvire nr.460-3/2009)
2010 – Cursuri de auditori externi pentru sisteme de management al calităţii, de mediu
şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardelor SR
EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005, SR OHSAS 1801/2008 şi SR EN ISO
19011/2003 (certificat de absolvire nr. 636-1/2010)

Perioada 2008 – 2011
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Titlu de doctor
Drept
Academia de Poliţie „A.I.Cuza”

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2004 – 2005
Certificat de absolvire cursuri postuniversitare
Droguri ilegale
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova;

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 1997 – 2004,
Calificarea / diploma obţinută

Cursuri de scurtă durată de specializare cu FBI, DEA, Secret Service (SUA), BKA
(Germania), Interpol, etc.;

Perioada 1994 – 1997,
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Curriculum vitae

Titlul de doctor
Economie
Universitatea din Craiova
Bică Gheorghe

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

1989 – 1994,
Economist/ Diploma de licenţă
Economie politică / Economie şi politică agrară
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova;

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

1977 – 1980 (1990 - 1993),
Diploma de licenţă
Ştiinţe juridice
Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie “ Alexandru Ioan Cuza”,
Bucureşti;

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

1977 – 1980,

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Şcoala militară de ofiţeri activi a Ministerului de Interne;

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1970 – 1974,
Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul de cultură generală Poiana Mare, jud. Dolj;

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba Engleză
Limba Franceză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
B1
B1
B1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
B1
B1
B1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Colectivele în care îmi desfăşor activitatea sunt compuse din specialişti, fiecare având
sarcini proprii, fără riscul suprapunerii, contribuind cu aportul propriu la acoperirea
muncii în echipă.
Prin poziţia decizională pe care o ocup, am dobândit abilităţi de comunicare şi
coordonare, asigurând astfel un climat de lucru colegial, cu relaţii cât mai strânse între
membrii colectivului, capabile să producă rezultate de mare randament.
Locuind în comunitate de mai multe familii, desfăşor şi acasă o activitate socială
susţinută.
Domeniu de Competenţă

Drept penal. Partea Specială, Drept penal. Partea generală, Drept Roman, Drept
Comunitar

Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonez şi conduc activităţile specifice privind asigurarea calităţii, elaborez şi
fundamentez politicile şi strategiile educaţionale ale Universităţii împreună cu echipele
de specialişti în domeniu.
Curriculum vitae

Bică Gheorghe

Am coordonat şi condus activitatea unor colective de specialişti din domeniul ordinii şi
siguranţei publice
În activitatea managerială urmăresc să pun în valoare experienţa dobândită pe
parcursul a peste 35 de ani de activitate, în ceea ce priveşte modul de abordare a
fiecărui membru al colectivului, în funcţie de temperament, caracter, pregătire
profesională, etc.
De asemenea, prin atitudinea transparentă şi comunicarea interumană continuă,
amicală, dar fermă, am reuşit performanţe deosebite în domeniile respective.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Am deprins tehnicile de operare în sistem informatic fiind capabilă să utilizez
computere de ultimă generaţie.
Operare în Windows XP, Word, MS Excel, MS Power Point, Adobe Photoshop,
utilizarea sistemului Blackboard de tip eLearning pentru evaluare şi instruire.

Alte competenţe şi aptitudini

Specialist în drept şi economie.
Specialist în combaterea criminalităţii organizate.
M-am implicat în activitatea de cercetare ştiinţifică specifică domeniului didactic din
învăţământul superior, coordonând colective de specialişti în realizarea a 19 contracte
de cercetare.
Am realizat şi publicat 41 lucrări de specialitate în domeniul dreptului, economiei şi
alte domenii, conform anexei. Am publicat 65 de articole în reviste de specialitate
române şi străine. Am participat la numeroase conferinţe şi seminarii interne şi
internaţionale unde am susţinut 55 comunicări în domeniul dreptului şi economiei.

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Categoria A, B, C, D, E
Referinţe la cerere

Anexe 1. Copie diplomă licenţă
2.
3.

Copie diplomă doctor
Decizie Rector titularizare post.

DATA:
01.10.2015
SEMNATURA:

Curriculum vitae

Bică Gheorghe

