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EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

 
• Perioada  iulie 2001 – prezent 

• Funcţia sau postul ocupat  Cercetător științific gradul II 
• Numele angajatorului  Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate 

din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti 
• Tipul activităţii  Cercetare ştiinţifică în domeniul securităţii şi apărării 

 
 

EDUCAȚIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada  octombrie 2004 – decembrie 2007 
• Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de doctor în Științe Militare 

• Competențe dobândite  Studii de securitate naţională şi internaţională şi apărare 
• Instituția de învăţământ  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (UNAp) 

• Nivelul în clasificarea naţională  Studii doctorale 
 

• Perioada  octombrie 2006 – iulie 2007 
• Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

• Competenţe dobândite  Modul de pregătire psihopedagogică 
• Instituţia de învăţământ  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Colegiul de 

Management al Resurselor Apărării şi al Achiziţiilor din cadrul UNAp 
• Nivelul în clasificarea naţională  Curs de specializare 

 
• Perioada  30 noiembrie – 11 decembrie 2006 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
• Competenţe dobândite  Securitate naţională: elementele securităţii naţionale; factorii care afectează 

securitatea naţională; gestionarea crizelor şi soluţionarea conflictelor 
• Instituţia de învăţământ  Seminarul internaţional pe probleme de securitate naţională, 

organizat de Centrul Internaţional pentru Studii de Securitate Naţională, 
Colegiul Galillee din Israel 

• Nivelul în clasificarea naţională  Curs de perfecţionare 
 

• Perioada  14-18 noiembrie 2005 
• Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

• Competenţe dobândite  Rolul CIMIC, modul de acţiune al structurilor CIMIC, 
rezolvarea situaţiilor CIMIC 

• Instituţia de învăţământ  Îndrumare şi asistenţă de specialitate în domeniul CIMIC – Curs CIMIC 
NATO de nivel operativ, desfăşurat la UNAp cu participarea unor instructori 
din cadrul NATO 

• Nivelul în clasificarea naţională  Curs de perfecţionare 
 

• Perioada  aprilie – iulie 2004 
• Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

• Competenţe dobândite  Management educaţional militar: organizaţia militară; raporturile 
interpersonale din organizaţie; gestionarea resurselor umane din armată şi 
politicile de personal; metode şi tehnici moderne de recrutare şi selecţie a 
resurselor umane 

• Instituţia de învăţământ  Curs postuniversitar de conducere în domeniul managementului educaţional 
militar, Colegiul de Management al Resurselor Apărării şi Educaţional din 
cadrul UNAp 

• Nivelul în clasificarea naţională  Curs postuniversitar 
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• Perioada  octombrie 2002 – martie 2004 

• Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de absolvire 
• Competenţe dobândite  Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană: sistemul internaţional de state; 

geopolitică şi geostrategie; analiză de politică externă; politici comunitare; 
securitate şi apărare naţională şi internaţională 

• Instituţia de învăţământ  Master în Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Departamentul de 
Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de 
Studii Politice şi Administrative - Bucureşti 

• Nivelul în clasificarea naţională  Studii masterale 
 

• Perioada  octombrie 1994 – februarie 2000 
• Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Licenţă 

• Competenţe dobândite  Managementul Firmei: cunoştinţe generale de economie, management, 
contabilitate; gestionarea resurselor umane, financiare, informaţionale; 
economia de piaţă etc. 

• Instituţia de învăţământ  Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice - 
Bucureşti 

• Nivelul în clasificarea naţională  Studii universitare 
 
 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

Engleză  STANAG 6001 - nivel 2222 
 

Franceză  Începător 
 

COMPETENŢE ŞI 
ABILITĂŢI SOCIALE 

 • aptitudini de comunicare interpersonală 
• capacitate de a lucra în echipă, într-un mediu multicultural 

 
COMPETENŢE ŞI 

APTITUDINI 
ORGANIZATORICE  

 • capacitate de a lua decizii şi de a coordona 
• spirit organizatoric 
• capacitate de analiză, sinteză şi planificare 

 
COMPETENŢE ŞI 

APTITUDINI DE UTILIZARE 
A CALCULATORULUI 

 • operare cu diferite sisteme: Windows 11/10/8.1 
• folosire a unor programe informatice specializate: MS Office, 

Adobe Photoshop, Corel 
• utilizare a Internetului, operare în reţea, editare web 

 


