ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

Anexa la Cererea nr.

din

CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii

Domenii de competenţă

CHIORCEA ION
Str. Antiaeriană, nr. 6A28, Bl.C6, sc.1, etj.4, ap.18, sector 5, Bucureşti,
România
mobil: 0744435633
chiorcea44@yahoo.com
română
02, mai, 1965
Artă militară, Drept maritim internaționale, Metodica proiectării și simulării
acțiunilor forțelor navale, Navigație.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

februarie 2020 - prezent
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Str. Fulgerului, nr. 1, 900218,
Constanta, România
Învăţământ militar superior de lungă durată
Profesor universitar
Ținerea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei
sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii
personale, întocmirea materialelor didactice
august 2017 - prezent
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Școala doctorală
Profesor asociat conducător de doctorat
Îndrumarea activităţilor de învăţământ şi de cercetare a doctoranzilor
repartizati din cadrul Școlii doctorale, îndeplinirea sarcinilor de cercetare
ştiinţifică necesare îndeplinirii calității de conducător de doctorat
2015 – august 2017
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior de lungă durată
Director Departament forţe navale
Coordonarea activităţilor de învăţământ şi de cercetare din cadrul
Departamentului forţe navale, îndeplinirea sarcinilor de învăţământ,
cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea
materialelor didactice
2014 – 2015
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior de lungă durată
Profesor universitar si sef comisie didcatică
Coordonarea activitătilor de învăţământ din cadrul comisiei didactice nr. 1.
Îndeplinirea sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea
pregătirii personale, întocmirea materialelor didactice
2012 – 2014
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior de lungă durată
Prodecan pentru cercetare
Coordonarea activitătilor de cercetare stiinţifică universitară din cadrul
facultăţii. Îndeplinirea sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică,
perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea materialelor didactice

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada
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• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
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• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

Februarie 2009 - Iulie 2012
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior de lungă durată
Prodecan pentru învăţământ
Coordonarea programelor de studii şi a sarcinilor de învăţământ în cadrul
facultăţii. Îndeplinirea sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică,
perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea materialelor didactice
05.09.2011 – 21.08.2017
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior de lungă durată
Profesor universitar
Ţinerea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei
sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii
personale, întocmirea materialelor didactice
01.10.2006 – 05.09.2011
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior de lungă durată
Conferenţiar universitar
Ţinerea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei
sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii
personale, întocmirea materialelor didactice
01.10.2004 – 01.10.2006
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior de lungă durată
Profesor militar
Ţinerea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei
sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii
personale, întocmirea materialelor didactice
20.08.2005-28.02.2006
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Stat major
Ofiţer de stat major în cadrul CJTF HOA /CENCOM, SUA
Ofiţer de legătură în cadrul MCE (Maritime Coordination Element)
Ofiţer responsabil cu activitatea ofiţerilor din coaliţie
Ofiţer coordonator al cursului destinat ofiţerilor din coaliţie
01.10.2001 - 01.10.2004
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior de lungă durată
Preparator universitar
Ţinerea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei
sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii
personale, întocmirea materialelor didactice
1997 – 1999
Bg.37 Flv.M, Tulcea, România
Comandă şi activitate operativă
Comandant grupă scafandrii grei
Conducerea grupei de scafandrii în executarea misiunilor de apărare a
obiectivelor militare şi economice din zona de responsabilitate a Bg.37
Flv.M contra diversiunii sub apă
1995 – 1997
Bg.37 Flv.M, Tulcea, România
Activitate pe linie de comandă.
Comandant dragor de radă la Divizionul 174 Dg.Rdă
Conducerea echipajului dragorului de radă pentru executarea misiunilor
specifice de luptă contra minelor

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

1989 - 1995
Bg.37 Flv.M, Tulcea, România
Activitate pe linie de comandă/execuţie.
Ofiţer secund dragor de radă la Divizionul 174 Dg.Rdă
Planificarea şi controlul activităţilor executate la bordul dragorului de nave
în vederea executării misiunilor specifice
1987 – 1989
Divizionul 50 VSm, Sulina
Activitate de execuţie.
Comandant unitate de luptă arme sub apă
Conducerea activităţii în cadrul unităţii de luptă III la bordul navei V.Sm 2
din cadrul Dn.50 V.Sm. Organizarea şi conducerea activităţilor în afara
programului pregătirii de luptă.

EDUCAȚIE ŞI FORMARE
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

mai 2012– iulie 2012
Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”
Ştiinţe militare şi informaţii
Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea Conducerea
activităţilor din domeniul informaţiilor pentru apărare/ Certificat de
absolvire Seria I Nr. 0001778
Studii perfecţionare de scurtă durată
februarie 2012– martie 2012
Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”
Ştiinţe militare
Curs de perfecţionare pentru planificatorii operaţiilor militare/ Certificat de
absolvire
Studii perfecţionare de scurtă durată
iulie 2011
Universitatea „Spiru Haret”
Curs de perfecţionare pentru formarea profesională a
„FORMATOR”/ Certificat de absolvire Seria G Nr. 00208450

adulţilor

Studii perfecţionare de scurtă durată
octombrie 2009– iulie 2011
Universitatea Spiru Haret
Ştiinţă sociale

• Tipul calificării/diploma obţinută

Licenţă /Diplomă (Adeverinţă) de licenţă în relaţii internaţionale şi studii
europene nr. 15959/07.06.2016

• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii de licenţă

• Perioada

16– 27.05.2005

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Universitatea Naţională de Apărare
Ştiinţă militară

• Tipul calificării/diploma obţinută

Curs intensiv privind metodologia de elaborare a actelor normative
specifice, doctrinelor şi manualelor militare/ Certificat de absolvire

• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii perfecţionare de scurtă durată

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

05.04.2004 – 25.06.2004
Universitatea Naţională de Apărare, Departamentul de învăţare a limbilor
străine/Ştiinţe militare
Limba engleză

• Tipul calificării/diploma obţinută

Curs intensiv de învăţare a limbii engleze/Diplomă de absolvire, seria "D",
nr. 7132

• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii perfecţionare de scurtă durată

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

05.03-05.06.2003
Universitatea Naţională de Apărare/ Colegiul de război
Ştiinţe militare

• Tipul calificării/diploma obţinută

Curs de conducere a operaţiilor multinaţionale interarme/Certificat de
absolvire seria „D” nr. 0007106

• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii postuniversitar de perfecţionare

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

01.10.2002-07.08.2006
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”
Ştiinţe militare

• Tipul calificării/diploma obţinută

Studii doctorale/Diploma de doctor seria E nr. 0004622

• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii doctorale

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

28.01-29.03.2002
Centrul Regional de Pregătire PfP/Academia de Înalte Studii Militare
Ştiinţe militare/Brigade Staff Officer Course

• Tipul calificării/diploma obţinută

Curs perfecţionare/Certificat de absolvire

• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii perfecţionare de scurtă durată

• Perioada

01.10.2001-25.07.2002

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Academia de înalte studii militare/ Facultatea de psihologie şi ştiinţe ale
educaţiei/Centrul de cercetări psihologice şi de perfecţionare a personalului
din învăţământul militar/Ştiinţe militare
Ştiinţă Militară/Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de

Curs postacademic/Certificat de absolvire seria „C” nr. 0002295
Studii postuniversitare de lungă durată
01.10.1999 – 31.07.2001
Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme/Ştiinţe militare/
Conducere interarme Forţe Navale
Ştiinţe militare/conducerea acţiunilor militare
Licenţiat/ diploma seria „T” nr. 0024114 din 31.07.2001
Studii universitare de lungă durată

instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Membru al asociaţiilor profesionale

15.04.1998-30.06.1998
Centru de scafandrii, Constanţa
Ştiinţă militară
Curs scafandrii categoria a-III-a/Brevet de scafandru
Studii perfecţionare de scurtă durată
01.09.1997 – 28.02.1998
Academia Navală Mircea cel Bătrân/Facultatea de comandă, Stat major şi
Tehnică militară
Ştiinţă militară
Curs de stat major, folosire în luptă unităţi de marină/Certificat de absolvire,
seria "A", nr. 1345
Studii perfecţionare de scurtă durată
01.03.1992 – 01.06.1992
Institutul militar de Marină Mircea cel Bătrân
Ştiinţă militară
Curs de specialişti artilerie şi rachete
Studii perfecţionare de scurtă durată
01.10.1983 – 30.07.1987
Institutul militar de marină “Mircea cel Bătrân”
Navigaţie, armament de marină, tactica armei, organizaţiile
militare/metodica instrucţiei unităţilor şi subunităţilor de marină
Ofiţer/ diploma de absolvent al institutului de învăţământ tehnic superior
seria „A” nr. 6623 din 01.11.1987
Studii universitare, 4 ani
1979-1983
Liceul Industrial de Marină/ profil navigaţie
Navigaţie, matematică, fizică, pregătire generală
Bacalaureat/ diploma seria „B” nr. 187908 din 15.07.1983
Studii liceale
- sunt expert evaluator ARACIS în Comisia 10 Ştiinţe inginereşti I/Ştiinţe
militare şi informaţii;

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

LIMBA(I) STRĂINĂ(E) CUNOSCUTĂ(E)
Înţelegere
Ascultare
B

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

Engleză

Vorbire
Participare la
conversaţie

Citire
B Engleză

B

Engleză

Scriere

Discurs oral
B

Engleză

Exprimare scrisă
B

Engleză

Spirit organizatoric de echipă; altruist.
Spirit de echipă, comunicativ, bun organizator, cinstit
Utilizare de rutină a aparaturii de birou, MS Office, Internet, E-mail,

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE Comunicaţii mobile, Staţii radio, etc.
ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Cercetare ştiinţifică - autor/coautor a 6 cărţi de specialitate, numeroase

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

comunicări ştiinţifice, studii şi articole de specialitate
- membru în 9 colective de Grant
- participări la conferinţe internaţionale, etc.
Asigurarea calităţii – am redactat 3 rapoarte de autoevaluare pentru
programe de studii universitare de licenţă şi masterat;
- am coordonat redactarea rapoartelor de autoevaluare
in vederea acreditării externe la nivelul Facultăţii de
Comandă şi Stat major;
Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane:
Cdor.prof.univ.dr. Nistor Florin tel. 0735843393
Gl.fl.aer.(rez) prof.univ.dr. Bucinschi Vasile tel. 0723558885

Informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile
obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare,
volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate
Contractul de finanţare nr. 12-116
Platformă tehnologică pentru construcţia de
Responsabil de
din 01.10.2008
1.
miniroboţi subacvatici telecomandaţi prin
proiect
Act adiţional nr. 4/2010 la Contract
cablu, utilitari şi de agreement
de finanţare 12-116 din 01.10.08
Soldatul viitorului – sistem integrat de acţiune Membru în echipa
Biblioteca UNAp.
2.
în contextul interoperabilităţii NATO.
de cercetare
C 634
Proiectarea, implementarea şi certificarea
Membru în echipa Contractul de finanţare nr 5406 din
3.
sistemului de management al calităţii în centrul
de cercetare
10.11.2004
de studii strategice de apărare şi securitate.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Puterea maritimă a României în contextul
integrării în structurile euro-atlantice.

Membru în echipa
de cercetare

Contractul de grant nr 32GR din
05.05.2006

Interesele navale ale României între obiectivele Membru în echipa
integrării euroatlantice, mizele energetice şi
de cercetare
efectele combinate ale terorismului în arealul
Mării Negre
Sistem pentru detecţia, clasificarea şi
Membru în echipa
identificarea factorilor subacvatici locali
de cercetare
generatori de riscuri de securitate
Membru în echipa
Centru pilot pentru şcoala virtuală de
de cercetare
consultanţă manageriala pentru întreprinderi
mici şi mijlocii

Contractul de finanţare 14GR din
2007
Act adiţional la Contractul de
finanţare 45GR 2008

Îmbunătăţirea activităţilor naţionale de
cercetare în domeniul Spaţiu şi Securitate în
vederea obţinerii uni statut de actor cheie în
domeniu pe plan european şi internaţional SPASEC
Dezvoltarea unui sistem operaţional al
calificărilor din învăţământul superior din
România

Expert pe termen
scurt/membru în
echipa de cercetare
Membru în echipa
Studenţi practicieni - studenţi activi şi integraţi
de cercetare

informaţii despre premii sau alte
elemente de recunoaştere a contribuţiilor
ştiinţifice

Data

Membru în echipa
de cercetare

Contractul de finanţare 82-101
CNMP din 2008
Contractul de finanţare nr.
92097/01.10.2008
Act adiţional nr. 4/2010 la
Contractul de finanţare nr.
92097/01.10.2008
Contractul de finanţare nr. 198
CP/II/10.09.2008
Contract de finanţare nr.
POSDRU/2/1.2/S/2/ 2009

Contractul de finanţare
POSDRU/90/21/S/64176 din
28.06.2010
1. Premiul Viceamiral Ion Bălănescu în domeniul Teorie și artă
militară, acordat de Clubul Amiralilor pentru lucrarea Forţele
Navale în executarea operaţiilor de stabilitate;
2. Premiul pentru scriitorii militari “General Alexandru Budiș”
pentru lucrarea Războiul minelor marine în istoria
confruntărilor navale.

Semnătura

