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EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Perioada 01.10.2014 – prezent
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, 

Calea Văcăreşti nr.187, sector 4, 0400051, 
Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşurare de activităţi de învăţământ, pregătirea 

şi desfăşurarea cursurilor, seminariilor, şedinţelor 
conform repartiţiei sarcinilor de învăţământ

• Perioada 25.02.2009 – 01.12.2013
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 

68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de conducere, comandă şi control, 

management universitar precum şi activităţi 
didactice

• Funcţia sau postul ocupat Comandant (rector)
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Aplicarea politicilor manageriale la nivelul 

Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 
conform planului strategic al universităţii. 
Desfăşurare de activităţi de învăţământ, pregătirea 
şi desfăşurarea cursurilor, seminariilor, şedinţelor 
(la clasă şi în teren) conform repartiţiei sarcinilor 
de învăţământ; îndrumarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică şi de elaborare a lucrărilor de licenţă 
(curs); perfecţionarea pregătirii personale; 
întocmirea materialelor didactice; elaborarea de 
articole, comunicări, manuale, cursuri, teme de 
curs şi aplicaţii tactice; aprecierea şi îndrumarea 
activităţii ofiţerilor–studenţi în conformitate cu 
standardele de performanţă

• Perioada 03.11.2006 -  25.02.2009
• Numele şi adresa angajatorului Statul Major al Forţelor Terestre, 09-11, Drumul 

Taberei, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Şef al Statului Major al Forţelor Terestre



• Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea punerea în aplicare a ordinelor şi 
dispoziţiunilor şefului Statului Major General 
privind participarea forţelor armate la misiuni; 
organizarea, conducerea şi îndrumarea, nemijlocit, 
a activităţilor structurilor subordonate privind 
planificarea, executarea şi evaluarea instrucţiei şi 
exerciţiilor; organizarea şi executarea de controale 
inopinate la structurile Statului Major al Forţelor 
Terestre în scopul cunoaşterii permanente a 
nivelului de pregătire

• Perioada 15.03.2006 -  03.11.2006
• Numele şi adresa angajatorului Statul Major General, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Director adjunct
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea punerii în aplicare a ordinelor şi 

dispoziţiunilor şefului Statului Major General 
privind participarea forţelor armate la misiuni; 
organizarea, conducerea şi îndrumarea, nemijlocit, 
a activităţilor structurilor subordonate privind 
planificarea, executarea şi evaluarea instrucţiei şi 
exerciţiilor; organizarea şi executarea de controale 
inopinate la structurile Statului Major General în 
scopul cunoaşterii permanente a nivelului de 
pregătire 

• Perioada 01.11.2004 -  15.03.2006
• Numele şi adresa angajatorului Comandamentul 2 Operaţional Întrunit „Mareşal 

Alexandru Averescu”, Buzău, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Comandant
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea punerea în aplicare a ordinelor şi 

dispoziţiunilor şefului Statului Major General 
privind participarea forţelor armate la misiuni; 
organizarea, conducerea şi îndrumarea, nemijlocit, 
a activităţilor structurilor subordonate privind 
planificarea, executarea şi evaluarea instrucţiei şi 
exerciţiilor; organizarea şi executarea de controale 
inopinate la structurile subordonate în scopul 
cunoaşterii permanente a nivelului de pregătire

• Perioada 01.11.2003 -  01.11.2004
• Numele şi adresa angajatorului Comandamentul Forţelor Terestre, 09-11, Drumul 

Taberei, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Şef instrucţie şi doctrină (şi inspector general al 

F o r ţ e l o r Te r e s t r e ) ş i c o m a n d a n t a l 
Comandamentului Forţelor Terestre

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea punerea în aplicare a ordinelor şi 
dispoziţiunilor şefului Statului Major al Forţelor 
Terestre privind participarea forţelor armate la 
misiuni; organizarea, conducerea şi îndrumarea, 
nemijlocit, a activităţilor structurilor subordonate 
privind planificarea, executarea şi evaluarea 
instrucţiei şi exerciţiilor; organizarea şi executarea 
de controale inopinate la structurile Statului Major 
al Forţelor Terestre în scopul cunoaşterii 
permanente a nivelului de pregătire

• Perioada 15.03.2002 - 01.11.2003



• Numele şi adresa angajatorului Corpul 10 Armată Teritorial, Iaşi, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Locţiitor al comandantului
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea punerea în aplicare a ordinelor şi 

dispoziţiunilor comandantului Corpului 10 Armată 
Teritorial privind participarea forţelor armate la 
misiuni; organizarea, conducerea şi îndrumarea, 
nemijlocit, a activităţilor structurilor subordonate 
privind planificarea, executarea şi evaluarea 
instrucţiei şi exerciţiilor; organizarea şi executarea 
de controale inopinate la structurile Corpului 10 
Armată Teritorial în scopul cunoaşterii permanente 
a nivelului de pregătire

• Perioada 01.02.2002 - 15.03.2003
• Numele şi adresa angajatorului Brigada 33 Mecanizată „Alexandru cel Bun”, 

Botoşani, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Comandant 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea punerea în aplicare a ordinelor şi 

dispoziţiunilor comandantului Corpului 10 Armată 
Teritorial privind participarea forţelor armate la 
misiuni; organizarea, conducerea şi îndrumarea, 
nemijlocit, a activităţilor structurilor subordonate 
privind planificarea, executarea şi evaluarea 
instrucţiei şi exerciţiilor; organizarea şi executarea 
de controale inopinate la structurile Brigăzii 33 
Mecanizate în scopul cunoaşterii permanente a 
nivelului de pregătire

• Perioada 01.10.2000 - 01.02.2002
• Numele şi adresa angajatorului Statul Major General, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Strategii de Apărare în cadrul 

Direcţiei Planificare Strategică 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Planificarea şi conducerea procesului de pregătire 

pentru luptă; întocmirea documentelor operative; 
participarea la desfăşurarea exerciţiilor şi 
aplicaţiilor tactice; susţinerea periodică în cadrul 
activităţilor de pregătire a cadrelor a unor expuneri 
şi activităţi practic-aplicative privind acţiunile 
marilor unităţi, şi unităţilor de arme întrunite

• Perioada 01.10.1998 - 01.10.2000
• Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Terestre, Sibiu, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Locţiitor al comandantului şi prorector
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Planificarea şi organizarea procesului de 

mobilizare al unităţii; întocmirea documentelor 
mobilizare; susţinerea periodică în cadrul 
activităţilor de pregătire a cadrelor a unor expuneri 
şi activităţi practic-aplicative privind mobilizarea 

• Perioada 01.01.1991 - 15.10.1998
• Numele şi adresa angajatorului Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, 

Panduri, 050662, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice
• Funcţia sau postul ocupat Lector, conferenţiar şi profesor universitar (şi şef 

comisie didactică)



• Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşurare de activităţi de învăţământ cu ofiţerii–
studenţi din Facultatea de Comandă şi Stat Major; 
pregătirea şi desfăşurarea cursurilor, seminariilor, 
şedinţelor (la clasă şi în teren) conform repartiţiei 
sarcinilor de învăţământ; îndrumarea activităţii de 
cercetare ştiinţifică şi de elaborare a lucrărilor de 
licenţă (curs); perfecţionarea pregătirii personale; 
întocmirea materialelor didactice; elaborarea de 
articole, comunicări, manuale, cursuri, teme de 
curs şi aplicaţii tactice

• Perioada 15.03.1990 - 31.12.1990
• Numele şi adresa angajatorului Comandamentul Armatei 1, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Ofiţer de stat major în Secţia Operaţii
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Planificarea şi organizarea procesului de pregătire 

pentru luptă; întocmirea documentelor operative şi 
de mobilizare; planificarea instrucţiei la nivelul 
comandamentului şi a marilor unităţi, unităţilor şi 
subunităţilor subordonate; susţinerea periodică în 
cadrul activităţilor de pregătire a cadrelor a unor 
expuneri şi activităţi practic-aplicative privind 
acţiunile structurilor de specialitate

• Perioada 01.10.1989 - 15.03.1990
• Numele şi adresa angajatorului Batalionul 452 Construcţii Locuinţe, Bucureşti, 

România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Şef de stat major
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Planificarea şi organizarea procesului de 

mobilizare al unităţii şi subunităţilor; întocmirea 
documentelor mobilizare pe linia armei; susţinerea 
periodică în cadrul activităţilor de pregătire a 
cadrelor a unor expuneri şi activităţi practic-
aplicative privind mobilizarea structurilor de 
specialitate

• Perioada 20.08.1987 -  01.10.1989
• Numele şi adresa angajatorului Regimentul 1 Mecanizat, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Locţiitor al şefului de stat major
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Planificarea şi organizarea procesului de 

mobilizare al unităţii şi subunităţilor; întocmirea 
documentelor mobilizare pe linia armei; susţinerea 
periodică în cadrul activităţilor de pregătire a 
cadrelor a unor expuneri şi activităţi practic-
aplicative privind mobilizarea structurilor de 
specialitate

• Perioada 15.09.1985 -  20.08.1987
• Numele şi adresa angajatorului Academia Militară, 68-72, Panduri, 050662, 

Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior
• Funcţia sau postul ocupat Ofiţer-student
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Însuşirea cunoştinţelor necesare desfăşurării 

activităţii, după absolvire, în orice comandament/
unitate/instituţie românesc

•  Perioada 01.06.1980 -  15.09.1985
• Numele şi adresa angajatorului Statul Major al Gărzilor Patriotice al Sectorului 6, 

Bucureşti, România



• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Instructor
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea şi conducerea instrucţiei subunităţilor 

de gărzi patriotice; întocmirea documentelor de 
mobilizare pe linia armei; participarea la exerciţii 
şi aplicaţii tactice; susţinerea periodică în cadrul 
activităţilor de pregătire a cadrelor a unor expuneri 
şi activităţi practic-aplicative privind acţiunile 
structurilor de specialitate

• Perioada 20.08.1977 -  01.06.1980
• Numele şi adresa angajatorului Regimentul 1 Mecanizat, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate operativă
• Funcţia sau postul ocupat Comandant de pluton infanterie
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Planificarea şi conducerea procesului de pregătire 

pentru luptă; întocmirea documentelor operative; 
susţinerea periodică în cadrul activităţilor de 
pregătire a cadrelor a unor expuneri şi activităţi 
practic-aplicative privind acţiunile plutonului

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 2004-2007
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Şcoala Na ţ ională de Studi i Pol i t ice ş i 
Administrative

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Ştiinţe politice
• Tipul calificării/diploma obţinută Diploma seria E nr. 0007332 din 25.04.2007
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Doctorat

• Perioada  octombrie-noiembrie 2006
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Naval Postgraduate School, Monterey, California, 
SUA

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Relaţii internaţionale. Sudii de securitate.
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Cursul Internaţional de Transformare a Apărării- 
postuniversitar

• Perioada  2006
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

European Center for Security Studies „George C. 
Marshall”, Germania 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Studii de Securitate
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Seminarul de Organizare şi Execuţie Nivel Înalt 
pentru Studii de Securitate -  postuniversitar

• Perioada 2005
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

NATO Defence College, Roma, Italia

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţional Studii de securitate
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Curs postuniversitar

• Perioada 01.11.2004-29.07.2005



• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei Colegiul de Management al 
Resurselor Apărării şi Educaţional „

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Metodica procesului educaţional
• Tipul calificării/diploma obţinută Diploma seria E nr. 0020955 din 29.07.2005
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Departamentul pentru pregătirea personalului 
didactic-curs postuniversitar

•Perioada 2004
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

O.N.U

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Relaţiile  internaţionale şi managementul 
acţiunilor O.N.U.

• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Seminar de Management Nivel Înalt al Naţiunilor 
Unite, New York şi Oslo –postuniversitar

• Perioada 15.06.1997-05.06.1998
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

U.S.Army Command and General Staff College, 
Fort Leavenworth, Kansas, SUA 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Ştiinţe Militare
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Curs post-academic trupe de uscat

• Perioada 1997
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Defense Language Institute, San Antonio, Texas, 
S.U.A.

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Limba engleză
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Curs de perfecţionare

• Perioada 1993-1996
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, 
Panduri, 050662, Bucureşti, România

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Ştiinţe militare
• Tipul calificării/diploma obţinută Diploma seria M nr. 001574 din 22.02.1996
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Doctorat

• Perioada 01.09.-20.12.1995
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Ecole des Langues des Forces Canadiennes, 
Canada

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Limba franceză
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Curs de perfecţionare

• Perioada 09.01-27.01.1995
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, 
Panduri, 050662, Bucureşti, România



• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Utilizare tehnică de calcul
• Tipul calificării/diploma obţinută Curs de specializare / Adeverinţă de absolvire nr. 

7/4973 din 27.01.1995
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Curs de utilizare a microcalculatoarelor

• Perioada ianuarie-februarie1995
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

NATO School Oberammergau, Germania

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Securitatea internaţională
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Postuniversitar

• Perioada 05.01-07.07.1993
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, 
Panduri, 050662, Bucureşti, România

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Ştiinţe Militare
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire seria B nr. 461 din 

07.07.1993
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Curs postacademic superior

• Perioada 04.02-31.05.1991
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Academia Militară, 68-72, Panduri, 050662 
Bucureşti

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Didactica procesului educaţional
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire seria „A” nr. 2433 din 

31.05.1991
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Curs de perfecţionare a cadrelor nou numite în 
funcţii didactice în învăţământul militar superior

• Perioada 01.10.1985 – 20.08.1987
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Academia Militară, 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Ştiinţe militare-arme întrunite
• Tipul calificării/diploma obţinută Licenţiat / diploma seria „A” nr. din 9214 din 

20.08.1987
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Facultatea de Arme Întrunite, Tancuri şi Auto - 
studii universitare de licenţă, de lungă durată

• Perioada 1974-1977
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae 
Bălcescu”, Sibiu, România

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Infanterie
• Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de absolvire seria „262” nr. din.

20.08.1977
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Studii universitare de scurtă durată 

• Perioada 15.09.1970 – 15.06.1974



• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Liceul de cultură generală „Matei Basarab”, 
Bucureşti, România

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Profil real
• Tipul calificării/diploma obţinută Bacalaureat / diploma seria „H” nr.9503 din 1974
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/
învăţământ

Studii liceale

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute                      
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Engleză      Franceză
   F.B.             F.B
   F.B.             F.B
   F.B.             F.B

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ                                   Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe militare a 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
autor/coautor/coordonator a unui număr de 35 de 
cărţi, 17 capitole în cărţi/manuale de specialitate/
cursuri, 8 proiecte de cercetare-dezvoltare pe plan 
local, 127 articole/studii publicate în reviste de 
specialitate de circulaţie naţională/internaţională 
recunoscute de către CNCSIS, 49 de articole/studii 
publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice 
naţionale recunoscute, din ţară şi din străinătate, 
director de proiect/ responsabil ştiinţific/membru 
în 11 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de 
grant, 59 de comunicări, aplicaţii şi exerciţii de 
specialitate complexe, editor a 7 volume ale unor 
lucrări/manifestări ştiinţifice internaţionale, 
preşedinte/membru în colegiul ştiinţific/colectivul 
editorial a 9 publicaţii indexate în bazele de date 
internaţionale, membru de onoare în Consilium 
Honorarium al Proiectului POSDRU Orizont 2020.

DECORAŢII Medalia „Meritul Militar „ clasa a II a-1983;
Medalia „Meritul Militar „ clasa a I a-1988;
Ordinul „Meritul Militar „ clasa a III a-1993;
Ordinul „Meritul Militar „ clasa a II a-1997;
Crucea Naţională „Serviciul Credincios” clasa a III 
a-2000
Semnul Onorific „În Serviciul Armatei” -2002
Embleme de Onoare a Armatei României -2007
Embleme de Onoare a SMG -2008
Legiunea de Merit în grad de Comandor, SUA 
-2008
Steaua solidarităţii italiene în grad de mare ofiţer 
-2009
Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler 
-2010
Ordinul Naţional „Legiunea de Onoare” în grad de 
Ofiţer, Franţa-2011
Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de 
Cavaler -2012 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE                                   Muzică clasică; teatru; balet

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE           
Spirit de echipă; obiectiv şi cinstit; bun coleg şi 
camarad



APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  ORGANIZATORICE      Spirit organizatoric; sinteză; discernământ; 
altruism  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE  Utilizare de rutină a aparaturii de birou, MS 
Office, Internet, E-mail

PERMIS DE CONDUCERE Categoria „B”
ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Pasiuni: istoria; filozofia; drumeţiile

Sporturi practicate: fotbal; înot; atletism

Data 07.11.2014                          Teodor FRUNZETI
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