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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

EUROPASS 

 

 
 

 

 

   

Nume/ prenume  Deac Ioan-Petru 

Adresa(e)   

Telefon   

E-mail   

Naționalitate   

Data nașterii   

Gen  masculin 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALA DIDACTICĂ  

 

• Perioada   Prezent-2019 

• Funcția sau postul ocupat   Director Școala Doctorală  

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Conduce Consiliul Școlii Doctorale și activitățile didactice universitare si de 

cercetare universitara din Școala Doctorală a ANIMV. 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Academia Națională de Informații, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Activități de management universitar 

 

• Perioada   Prezent-2019 

• Funcția sau postul ocupat   Profesor universitar, poziția 114, Școala Doctorală IOSUD ANIMV 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Execută activități didactice universitare si de cercetare universitara la Școala 

Doctorală și în structurile de învățământ ale ANIMV. 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Academia Națională de Informații, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Activități de didactice și de cercetare universitară la nivel doctorat 

 

• Perioada   Prezent-2019 

• Funcția sau postul ocupat   Profesor universitar conducător de doctorat  
(O.M. E.C.T. 1013/15.05.2007) (O.M.E.C.T. 3292/26.02.2008) 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Conduce activități de cercetare universitară doctorală în domeniul de studii 

universitare de doctorat „Informații și Securitate Națională” 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, București 

Școala doctorală domeniu de studii „Informații și Securitate Națională” 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Învățământ universitar doctoral si postdoctoral 

 

• Perioada   Prezent-2018 

INFORMAȚII  PERSONALE 
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• Funcția sau postul ocupat   Președinte al Consiliului de Coordonare al Institutului Limbii Române 

(OMEN nr.3105/26.01.2018) 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Activități de conducere a ședințelor consiliului; activități de evaluare specifice 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Institutul Limbii Române, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Activitate de management și evaluare a proceselor administrative și educaționale 

 

• Perioada   Prezent-2006 

• Funcția sau postul ocupat   Evaluator programe de studii universitare  

• Activități si responsabilități 

principale 

 Activități de evaluare programe de studii universitare de licența și de master în 

domeniul Științelor comunicării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Agenția Romana de Asigurare a Calității in Învățământul Superior, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Activitate de evaluare a calității proceselor educaționale 

Învățământ universitar licență și master 

 

• Perioada   2019-2015 

• Funcția sau postul ocupat   Director Departament Comunicare Strategică, Publică și Interculturală   

• Activități si responsabilități 

principale 

 Conduce activitățile didactice universitare si de cercetare universitara ale 

Departamentului Comunicare Strategică, Publică și Interculturală din Facultatea 

de Securitate și Apărare  

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Naționala de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Activități de management universitar 

 

• Perioada   2019-2008 

• Funcția sau postul ocupat   Profesor universitar conducător de doctorat  
(O.M. E.C.T. 1013/15.05.2007) (O.M.E.C.T. 3292/26.02.2008) 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Conducere activități de cercetare universitară doctorală în domeniul de studii 

universitare de doctorat „Informații și Securitate Națională” 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Naționala de Apărare “Carol I”, București 

Școala doctorală domeniu fundamental de studii „Științe militare” 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Învățământ universitar doctoral si postdoctoral 

 

• Perioada   2015-2011 

• Funcția sau postul ocupat   Președinte al Senatului Universității Naționale de Apărare „Carol I”  

• Activități si responsabilități 

principale 

 Activități de conducere a ședințelor senatului universitar; activități de 

management academic 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Activitate de management universitar 

 

• Perioada   2015-2007 

• Funcția sau postul ocupat   Profesor universitar conducător de doctorat și șef comisie didactică  

 (O.M. E.C.T. 1013/15.05.2007) (O.M.E.C.T. 3292/26.02.2008) 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Conduce activitățile didactice universitare si de cercetare universitară ale 

Comisiei de comunicare publică în domeniul securității și apărării din 

Departamentul Operații Întrunite, Studii Strategice și de Securitate / Facultatea 

de Securitate și Apărare 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Naționala de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Învățământ universitar licență, master, doctorat, postuniversitar si postdoctoral 
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• Perioada   2007-2003 

• Funcția sau postul ocupat   Conferențiar universitar și șef comisie didactică (O.M. E.C.T. 4742/25.08.2003) 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Conduce activitățile didactice universitare si de cercetare universitara ale 

Comisiei de comunicare publica in domeniul securității si apărării din Catedra de 

Securitate și Apărare / Facultatea de Comandă și Stat Major 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Naționala de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Învățământ universitar licență, master și postuniversitar  

 

• Perioada   2003-2000 

• Funcția sau postul ocupat   lector universitar 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Execută activitățile didactice universitare si de cercetare universitară în cadrul 

Comisiei de comunicare publica in domeniul securității si apărării din Catedra de 

Securitate și Apărare / Facultatea de Comandă și Stat Major 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Naționala de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Învățământ universitar licență, master și postuniversitar  

 

• Perioada   2000-1997 

• Funcția sau postul ocupat   Secretar de redacție si redactor 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Activități specifice de secretariat de redacție și de redacție publicistică 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Publicația “Scutul patriei”, Cluj 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Activități de management în comunicarea mediatică și activități specifice presei 

 

• Perioada   1997-1994 

• Funcția sau postul ocupat   Șef tură serviciu de luptă Punctul de Comandă  

• Activități si responsabilități 

principale 

 Activități specifice conducere serviciului de luptă în punct de comandă război 

electronic 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Batalionul 110 Război Electronic, Corpul 4 Armată, Cluj 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 serviciu de luptă 

 

• Perioada   1994-1990 

• Funcția sau postul ocupat   Șef stație bruiaj de radiolocație  

• Activități si responsabilități 

principale 

 Activități specifice conducere echipajului stației de bruiaj electronic de 

radiolocație  

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Compania 290 Bruiaj Electronic, Armata a 4-a, Cluj 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 serviciu de luptă 

 

• Perioada   1990-1984 

• Funcția sau postul ocupat   Șef stație de radiolocație PRV-11 

• Activități si responsabilități 

principale 

 Activități specifice conducere echipajului stației de radiolocație  

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Compania 9 Radiolocație, Vișeu de Sus, Brigada 15 Radiolocație 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 serviciu de luptă 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALA DE CERCETARE  

 

• Perioada   2018- 2019 



 
Pagină 4 din 9 
22.10.2019 

 

  • Funcția sau postul ocupat  Director de proiect  

Tendințe și provocări contemporane în domeniul comunicării strategice, publice și 

interculturale 

• Activități si responsabilități 

principale 

Asigurarea managementului activității de cercetare a echipei de cercetători 

Coordonarea activităților de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Proiect de cercetare internă 

 

• Perioada        2017- 2018 

  • Funcția sau postul ocupat  Director de proiect  

Tendințe și provocări contemporane în domeniul comunicării strategice, publice și 

interculturale 

• Activități si responsabilități 

principale 

Asigurarea managementului activității de cercetare a echipei de cercetători 

Coordonarea activităților de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Proiect de cercetare internă 

 

• Perioada  2016- 2017 

  • Funcția sau postul ocupat  Director de proiect 

Tendințe și provocări contemporane în domeniul comunicării strategice și publice 

• Activități si responsabilități 

principale 

Asigurarea managementului activității de cercetare a echipei de cercetători 

Coordonarea activităților de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Proiect de cercetare internă 

 

  

• Perioada  2015 

  • Funcția sau postul ocupat  Manager de proiect  

ProSCOP – Profesie, Școală, Consiliere, Practică  

• Activități si responsabilități 

principale 

Asigurarea managementului activităților proiectului 

Coordonarea echipei de management, a echipei experților de implementare și a echipei 

activităților suport 

Coordonarea activităților de cultivare a principiilor orizontale ale FSE 

Monitorizarea și verificarea îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor proiectului 

Monitorizarea și verificarea realizării documentației finale a proiectului 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Proiect POSDRU  
POSDRU 189/2.1/G/156043: ProSCOP – PROFESIE: ȘCOALĂ, CONSILIERE, ORIENTARE, PRACTICĂ 

Valoare finanțare nerambursabilă: 2.039.129 lei; valoare rambursată: 98,2% 

 

• Perioada        2015- 2016 

  • Funcția sau postul ocupat  Director de proiect 

Tendințe și provocări la adresa comunicării publice contemporane 

• Activități si responsabilități 

principale 

Asigurarea managementului activității de cercetare a echipei de cercetători 

Coordonarea activităților de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 
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• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Proiect de cercetare internă 

 

 

• Perioada        2014 (mai) – 2015 (august)  

  • Funcția sau postul ocupat  Expert securitate 5 – tutore cercetare avansată multidisciplinară în cultura de      

Securitate 

• Activități si responsabilități 

principale 

Asigurarea tutoratului pentru cercetătorii repartizați pentru îndrumare în cadrul programele de 

cercetare post-doctorală SmartSPODAS 

Evaluare științifica a lucrărilor de cercetare efectuate de cercetătorii repartizați pentru 

îndrumare în cadrul programele de cercetare post-doctorală SmartSPODAS 

Întocmirea sarcinilor de lucru pentru cercetătorii repartizați pentru îndrumare în cadrul 

stagiilor de cercetare și/sau informare-documentare SmartSPODAS 

Întocmirea rapoartelor de evaluare trimestriala a activității cercetătorilor repartizați pentru 

îndrumare 

• Numele si adresa 

angajatorului 

      Universitatea Naționala de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

       Proiect POSDRU 

POSDRU/159/1.5/S/138822 „Rețea transnațională de management integrat al cercetării 

doctorale și postdoctorale inteligente în domeniile „Științe militare”, „Securitate și 

informații” și „Ordine publică și siguranță națională” – Program de formare continuă a 

cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”; valoare  

  

• Perioada        2012- 2014 

  • Funcția sau postul ocupat        Expert evaluator programe universitare domeniul științele comunicării 

 

• Activități si responsabilități 

principale 

Asigurarea expertizei pentru evaluarea programelor de studii universitare de licență 

Evaluare științifica a planurilor de învățământ și a programelor analitice ale programelor de 

studii universitare de licență și master 

Întocmirea rapoartelor de evaluare la final de misiune de evaluare instituțională 

• Numele si adresa 

angajatorului 

     Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

       Proiect POSDRU 
Contract POSDRU/155/1.2/S/141894 Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de 

învățământ superior românesc - QUALITAS 

 

• Perioada        2012- 2013 

  • Funcția sau postul ocupat        Director de proiect 

 

• Activități si responsabilități 

principale 

Asigurarea managementului activității de cercetare a echipei de cercetători 

Coordonarea activităților de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Proiect de cercetare intern 

Abordări și perspective contemporane ale problematicii securității naționale 

 

• Perioada        2011- 2012 

  • Funcția sau postul ocupat        Expert în proiect 

 

• Activități si responsabilități 

principale 

Desfășurarea activității de cercetare  

Participarea la activitățile de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 
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• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

Proiect de cercetare internă 

Politici și strategii de securitate contemporane 

 

• Perioada        2010- 2011 

  • Funcția sau postul ocupat        Expert în proiect 

Securitatea euro-atlantică în contextul noilor provocări 

• Activități si responsabilități 

principale 

Desfășurarea activității de cercetare  

Participarea la activitățile de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

Proiect de cercetare internă 

 

 

• Perioada        2009- 2010 

  • Funcția sau postul ocupat        Expert în proiect 

Politicile privind securitatea europeană și relațiile transatlantice (UE, NATO, OSCE) 

• Activități si responsabilități 

principale 

Desfășurarea activității de cercetare  

Participarea la activitățile de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

Proiect de cercetare internă 

 

 

• Perioada        2007- 2009 

  • Funcția sau postul ocupat        Expert în proiect 

Concepte fundamentale ale securității, apărării și operațiilor militare contemporane 

• Activități si responsabilități 

principale 

Desfășurarea activității de cercetare  

Participarea la activitățile de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

Proiect de cercetare internă 

 

 

• Perioada        2007- 2008 

  • Funcția sau postul ocupat        Expert în proiect 

Evaluarea poziției geostrategice a României în zona extinsă a Mării Negre 

• Activități si responsabilități 

principale 

Desfășurarea activității de cercetare  

Participarea la activitățile de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Proiect PNCDI 

 

 

• Perioada        2006- 2007 

  • Funcția sau postul ocupat        Expert în proiect 

Implicațiile integrării României în UE asupra strategiei naționale de apărare 

• Activități si responsabilități 

principale 

Desfășurarea activității de cercetare  

Participarea la activitățile de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 
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• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Proiect PNCDI 

 

 

• Perioada        2006- 2007 

  • Funcția sau postul ocupat        Expert în proiect 

Provocări la adresa securității naționale a României în contextul realităților europene 

contemporane 

• Activități si responsabilități 

principale 

Desfășurarea activității de cercetare  

Participarea la activitățile de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

Proiect de cercetare internă 

 

 

• Perioada        2005- 2006 

  • Funcția sau postul ocupat        Expert în proiect 

Raporturile dintre armată și societate în procesul integrării europene și euroatlantice a 

României 

• Activități si responsabilități 

principale 

Desfășurarea activității de cercetare  

Participarea la activitățile de diseminare a rezultatelor cercetării 

Evaluare științifica a rezultatelor cercetării 

Întocmirea raportului de evaluare finală a cercetării 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, București 

• Tipul activității  sau sectorul 

de activitate 

 Proiect PNCDI 

 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

 

• Perioada  Martie 2019 

• Calificarea / diploma obținuta   Certificat de absolvire 

• discipline principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 Strategic Communications în the Context of Security an Defence 

• numele si tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de 

formare 

 European Security an Defence College 

•nivelul in clasificarea 

naționala sau internaționala 

 ISCED 7 

 

• Perioada  2001-1996 

• Calificarea / diploma obținuta   Diploma de doctor (diploma seria C nr.0002221/2002) 

• discipline principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 Filosofie 

• numele si tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj 

•nivelul in clasificarea 

naționala sau internaționala 

 ISCED 8 

 

• Perioada  1999-2000 

• Calificarea / diploma obținuta   Certificat de absolvire (diploma seria B nr. 0015630/2000) 
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• discipline principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 Comunicare și relații publice 

• numele si tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de 

formare 

 Academia de Înalte Studii Militare, București 

•nivelul in clasificarea 

naționala sau internaționala 

 ISCED 7 

 

• Perioada  1996-1995 

• Calificarea / diploma obținuta   Diploma de studii aprofundate (master) (diploma seria B nr. 0003827/1997) 

• discipline principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 filosofie 

• numele si tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj 

•nivelul in clasificarea 

naționala sau internaționala 

 ISCED 7 

 

• Perioada  1995-1990 

• Calificarea / diploma obținuta   Diploma de licență (diploma seria M nr. 014487/1995) 

• discipline principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 filosofie 

• numele si tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj 

•nivelul in clasificarea 

naționala sau internaționala 

 ISCED 6 

 

• Perioada  1984-1981 

• Calificarea / diploma obținuta   Brevet de ofițer (diploma seria  nr. /1981) 

• discipline principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 radiolocație 

• numele si tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de 

formare 

 Școala de Ofițeri de Radiolocație „Leontin Sălăjan”, Brașov 

•nivelul in clasificarea 

naționala sau internaționala 

 ISCED 5 

 

• Perioada  1981-1977 

• Calificarea / diploma obținuta   Diplomă de bacalaureat (diploma seria  nr. /1981) 

• discipline principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 Studii liceale 

• numele si tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de 

formare 

 Liceul Militar „Mihai Viteazul”, Alba-Iulia 

•nivelul in clasificarea 

naționala sau internaționala 

 ISCED 4 
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PERSONALE 
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Limbi străine:  

 

Autoevaluare    

• Nivel european 

 

 

 

 

Limba străină franceza 

Limba străină engleza 

 Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participar

e la 

conversați

e 

Discurs 

oral 

Exprimare scrisa 

C2  C2  C2  C2  C2    

B2  B2  B2  B2   B2    
 

  (* NIVELUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINȚA PENTRU LIMBI STRĂINE) 

   

 

 

 

COMPETENTE SI ABILITAȚI 

SOCIALE 

 Lucru in echipa, implicare sociala, responsabilitate sociala 

 

COMPETENTE SI APTITUDINI 

ORGANIZATORICE   

 Organizat, competent, riguros 

 

COMPETENTE SI APTITUDINI DE 

UTILIZARE A CALCULATORULUI  

 Foarte bine : Microsoft Office ; internet, e-mail etc. 

 

PERMIS (E) DE CONDUCERE  B 

 

 INFORMAȚII SUPLIMENTARE   Lectură, film, sport 

 

LIMBA (I) STRĂINĂ (E) 

CUNOSCUTA (E) 


