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INFORMAŢII PERSONALE  
                                                                             Irena CHIRU 

 

  

 

 

 irena.chiru@animv.ro 

- 

- 

Sexul feminin | Data naşterii I29.12.1977| Naţionalitatea IRomână  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

  

Perioada 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor univeristar, conducator de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare teze de doctorat, cercetare științifică, cursuri, seminarii, coordonare publicaţii și evenimente 
științifice internaționale 

Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, str. Odăi, nr. 20-22, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare (intelligence şi studii de securitate) 

 
Perioada 

 
2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef Institutul Naţional de Studii de Intelligence 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere şi coordonare a activităţii de cercetare din cadrul institutului 

Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, str. Odăi, nr. 20-22, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare (intelligence şi studii de securitate) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare (analiza de intelligence, comunicare instituţională, comunicare 
interpersonală) 

  

Perioada 2005 -2008 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri, seminarii, coordonare publicaţii, coordonare program masteral, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Informaţii, str. Odăi, nr. 20-22, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare (analiza de intelligence, relaţii publice şi comunicare instituţională, 
comunicare interpersonală) 

 
Perioada 

 
2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri, seminarii, coordonare publicaţii 

Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Informaţii, str. Odăi, nr. 20-22, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică (jurnalism, mass media, comunicare interpersonală) 
  

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

- 
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Perioada 2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri, seminarii, coordonare publicaţii 

Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Informaţii, str. Odăi, nr. 20-22, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică (jurnalism, mass media, comunicare interpersonală) 
 
 

 
 
 
 
 

 

Perioada 2001-2005 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri, seminarii, coordonare publicaţii 

Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Informaţii, str. Odăi, nr. 20-22, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică (jurnalism, mass media) 
 
 

 
 
 
 

 

Perioada 2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiecte de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Informaţii, Departamentul de Cercetare şi Integrare Euro-Atlanticã 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

Perioada 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în sociologie 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Sociologia comunicării şi a mass media, sociologie generală, metode de cercetare sociologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie 

 
Perioada 

 
1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Ştiinţele comunicării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicãrii - specializarea comunicare socială, Academia Naţională de Informaţii 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Engleză: B1 (vorbire, scriere), B2 (înţelegere, vorbire), 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2
1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 

Limba(i) maternă(e) Română 



  Curriculum Vitae  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 5  

Competenţe de comunicare   flexibilitate şi adaptabilitate 
 relaţionare şi comunicare interpersonală  
 deprinderea de a evalua rapid şi corect atât situaţiile, cât şi persoanele 

capacitate de muncă în echipă  
 capacitate de a învăţa, deschidere la nou, autoperfecţionare 
 perseverenţă şi dinamism 
 spirit responsabil, viziune integratoare asupra problemelor privind apărarea, ordinea publică şi 

securitatea naţională 
 autocontrol, stăpânire de sine, iniţiativă  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 în activitatea de cercetare am colaborat/cooperat/participat în cadrul unor proiecte şi manifestări/lucrări organizate de către Universitatea 
Bucureşti (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Litere, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării), 
Universitatea Naţională de Apărare, Carol I, Academia Tehnică Militară, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

 am participat şi absolvit următoarele cursuri şi stagii de pregătire: octombrie 2009 - cursul coordonat de Central Intelligence Agency, 
Open Source Center, “Introduction to Intelligence Analysis, Open Source Intelligence”, mai 2009 - cursul coordonat de Defence 
Intelligence Agency Regional Joint Intelligence Training Facility: “Intelligence Analysis Seminar”, octombrie 2006 - cursul coordonat de 
Direction Générale de la Sécurite Extérieure: “Exploitation des sources ouvertes”, noiembrie 2006 - cursul coordonat de Colegiul 
Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare: “Orientul Mijlociu Lărgit şi Stabilitatea Sistemului Internaţional”, august 2004 - 
cursul coordonat de Bundesnachrichtendienst: “Teoretiche und angewarte Analyse II”, iulie 2003 - participare la cursul coordonat de 
Bundesnachrichtendienst: “Teoretiche und angewarte Analyse”, mai 2002 - cursul coordonat de Direction Générale de la Sécurite 
Extérieure: “Recherche et exploatation de reinseignement", martie 2001 – cursul coordonat de Federal Bureau of Investigation, U.S. 
Department of Justice: “Interview and Interrogation Training for the Law Enforcement Executive”, mai 2001 - cursul coordonat de 
Federal Bureau of Investigation, U.S. Department of Justice: “Homicide Investigations Training Seminar”, decembrie 2000 – cursul 
coordonat de Defense Institute of International Legal Studies - United States: “Executive Seminar on Legal Aspects of Military Media 
Relations” 

 am participat la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (inclusiv ca organizator şi moderator) 
 începând cu anul 2002, membru în colectivul redacţional al revistei „Analele Academiei Naţionale de Informaţii” 
 începând cu anul 2004 membru permanent în colectivul redacţional al revistei „Psihosociologia & Mass-Media” 
 am coordonat numerele 2, 3, 4/2004, 2/2005, 2/2006 ale revistei “Psihologia & Mass Media”, Editura ANI, Bucureşti 
 am coordonat numerele 7-8/2002-2003 ale “Analelor Academiei Naţionale de Informaţii”, Editura ANI, Bucureşti 
 am fost redactor de volum – “Securitatea internaţională şi forţele armate”, editura Tritonic, Bucureşti, 2004 
 începând din anul 2005, am asigurat coordonarea ştiinţifică a unor volume editate cu ocazia Sesiunilor de Comunicări Ştiinţifice cu 

participare internaţională organizate de Academia Naţională de Informaţii 
 începând cu anul 2007, membru în colegiul consultativ ale revistei “Terorismul Azi” 
 am coordonat rubrica permanentă Comunicarea în instituţiile de securitate a revistei “Studii de Securitate”, www.studiidesecuritate.ro şi 

am fost membru în colegiul redacţional al revistei “Studii de Securitate” 

 am elaborat lucrări de specialitate şi cursuri utilizate în învăţământul universitar 
 2007-2012 am coordonat Cursul de Master Comunicare şi Relaţii Publice Informaţii, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 

am participat în calitate membru în echipele de cercetare, realizare granturi/contracte de cercetare ştiinţifică, contractate de Academia 
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”sau de alte instutuţii de învăţământ superior şi de cercetare 

 am participat în calitate membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice de asistent, lector şi conferenţiar universitar 
 membru al Societăţii Sociologilor din România 
 începând din anul 2008 - cadru didactic colaborator al Facutăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, titular de 

curs disciplina Psihologia Analizei Informaţiei, Program de Master ID acreditat Analiza Informaţiei 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 capacitate de organizare 
 asumarea responsabilităţilor 
 putere de muncă, rezistenţă la stres 
 spirit de observaţie şi memorie antrenate 
 capacitate de analiză şi sinteză 

 

  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ calităţi de îndrumare exersate şi probate în activităţile de coordonare a cercurilor ştiinţifice studenţeşti 
şi a lucrărilor de diplomă pentru licenţă şi a celor de dizertaţie pentru master 

▪ calităţi manageriale exersate şi probate în coordonarea activităţilor Catedrei de Ştiinţe Socio-umane, 
respective Institutului Național de Studii de Intelligence 

▪ leadership (în prezent, sunt responsabilă de o echipă de 15 persoane) 

▪ capacitate de moderare a discuţiilor şi de comunicare consolidate în urma a numeroase seminarii 
desfăşurate în activitatea didactică 

▪ capacitate de persuadare derivată din activităţile desfăşurate în cadrul orelor de curs şi seminar 
 

Competenţe informatice  ▪ - cunoştinţe bune de operare pe calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Mozilla Firefox, 
Opera, ACROBAT READER, Traction Team Page, Adobe Photoshop 

Alte competenţe  ▪ - 

Permis de conducere  ▪ categoria „B”, din anul 2000 

http://www.studiidesecuritate.ro/
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 începând din anul 2008, în calitate de şef al Catedrei de Ştiinţe Socioumane, Academia Naţională de Informaţii, am coordonat 
activitatea cadrelor didactice din cadrul catedrei, precum şi cea de organizare şi planificare a învăţământului, elaborarea planurilor de 
învăţământ, acreditarea specializărilor din cadrul Facultăţii de Informaţii a Academiei Naţionale de Informaţii 

 începând cu anul 2010, membru permanent în colegiul editorial al periodicului „Revista română de studii de intelligence”  
 începând din anul 2012, organizator al conferinței internaționale ”Intelligence in the Knowledge Society” 
 în anul 2012, membru în echipa delegată a Academiei pentru evaluarea din partea European University Association 
 participare în proiecte de cercetare cu finanțare națională și internațională, pe bază de contract (membru în echipă și manager de 

proiect) 
 
 
 


