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1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior 
D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea București, 

Facultatea de Sociologie, 

Psihologie și Pedagogie, studii 

licență 

Sociologie, 

Psihologie și 

Pedagogie 

1990 - 1994 Licențiat în Psihologie, 

în profilul 

sociopsihopedagogie, 

specializarea 

psihologie  

2 Universitatea București 

Facultatea de Istorie, studii 

licență 

Istorie 1994-1999 Licențiat în Istorie 

3 Universitatea București 

Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială 

Studii de 

Securitate și 

Apărare 

Națională 

2000-2002 Master în domeniul 

Securității și Apărării 

Naționale 

 



2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
D o m e n i u l Perioada  

Titlul ştiinţific 

acordat 

1. Universitatea din București 

Facultatea de Psihologie și 

Științelle Educației 

Psihologie 2002 - 2004 Doctor în psihologie 

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

 Institutul de Medicină Legală 

Iași 

Psihiatrie 2010-2013 Studii Post doctorat 

în psihiatrie 

medico-legală 

4. Grade didactice/profesionale 

Nr. 

crt. I n s t i t u ţ i a  D o m e n i u l Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 

profesional 

1. Ministerul Apărării 

Naționale 

 

Apărare 

Națională 

1994-1996 Ofițer Psiholog 

2 Serviciul de Informații 

Externe 

Psihologie 1996- aprilie 2009 Ofițer Psiholog 

3 Facultatea de Sociologie 

și Asistență Socială 

Psihologie 2002-2012 Titular Curs 

4 Universitatea București Psihologie 2002 - prezent Profesor asociat 

5 Colegiul Pshilogilor din 

România 

Psihologie 2003-2004 Coordonator elaborare 

draft 

6 Colegiul Pshilogilor din 

România 

Psihologie 2005 Coordonator elaborare 

Norme de aplicare a 

Legii 213/2004 

7 Comisia de Psihologie 

pentru apărare, ordine 

publică și siguranță 

nationala 

Psihologie 2005-2013 Vicepreședinte  



8 Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

Psihologie 2005-2017 Director fondator al 

Masterului ”Psihologie 

aplicată în domeniul 

securității naționale”  

9 Cabinet Individual de 

Psihologie Duvac Ion 

Psihologie 2009 - prezent Supervizor în 

psihologie clinică, 

psihologia muncii și 

organizațională și 

psihologie aplicată în 

domeniul securității 

naționale 

10 Ministerul Sănătății Psihologie 2006-2014 Membru în Comisia de 

Psihologie  

11 Asociația de psihologie 

aplicată în domeniul 

securității naționale din 

România 

Psihologie 2009-prezent Vicepreședinte  

12 Comisia de dialog social 

constituită la nivelul 

Ministerului Muncii, 

Familiei și Protecției 

Sociale 

Psihologie 2009 Reprezentant în 

Comisia de realizare a 

Legii salarizării unice 

13 Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

Psihologie 2009-2014 Titular al cursurilor 

„Analiza muncii, 

selecție și evaluare 

psihologică a 

personalului”, 

„Managementul 

serviciilor psihologice 

în domeniul securității 

naționale” 

14 Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

Psihologie 2005 - prezent Titular al cursurilor 

„Psihologia 

intelligence-ului: 

analiza psihologică a 

informațiilor”, 

„Psychological 

Profiler” 

15 Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

Universitatea Babeș – 

Bolay din Cluj Napoca 

Psihologie 2009 - 2011 Profesor asociat 



16 Cabinet Individual de 

Psihologie Duvac Ion  

Psihologie Iunie 2009 - prezent Psiholog 

17 Cabinet Individual de 

Psihologie Duvac Ion 

Psihologie 2009 - prezent Manager Curs Formare 

„Psychological 

Profiler” 

18 Facultatea de Psihologie  

Universitatea Titu 

Maiorescu 

Psihologie 2010 - 2012 Profesor asociat, titular 

de curs Psihologie 

clinică 

19 Comisia de Disciplină și 

Deontologie a Colegiului 

Psihologilor din România 

Psihologie 2017-prezent Membru 

 

5. Realizările profesional-ştiinţifice 

Relevanța și 

impactul 

rezultatelor 

științifice ale 

candidatului 

In luna iunie a anului 2004 sub coordonarea profesorului universitar dr. 

Mielu Zlate, am susţinut in cadrul Facultătii de Psihologie si Stiintele 

Educatiei a Universitătii din Bucuresti, teza de doctorat cu tema  Abordarea 

sinergetică a agresiunii psihologice – premisă metodologică pentru 

elaborarea unei strategii de contracarare. 

Abordarea  intr-o manieră sinergetică, coerentă si integratoare la nivel 

naţional a problematicii războiului psihologic, impune reconsiderarea 

strategiei de securitate a României, in sensul asigurării unei percepţii reale 

şi unitare la nivelul tuturor structurilor cu responsabilităţi in domeniul 

securităţii naţionale. 

În proiectarea propusă de noi am subliniat dinamica fără precedent a 

tehnologiei informatice, care reclamă alocarea de fonduri, pregătirea 

resursei umane capabilă să gestioneze noua strategie, concomitent cu 

pregătirea corespunzătoare a decidenţilor politici.  

Strategia de contracarare a operaţiilor de agresiuni psihologice trebuie să fie 

operaţionalizată la nivelul serviciilor de informaţii în strânsa colaborare cu 

Guvernul României. 

Am publicat articole ştiinţifice în reviste indexate și cotate ISI/BDI (patru 

articole) precum Romanian Journal of Psychiatry, The 13th European 

Congress of Psychology (2 articole) și The 11th European Congress Of 

Psychology  

Capacitatea 

candidatului de a 

îndruma studenţi 

sau tineri 

cercetători şi 

competenţele 

În privința activităților cu am îndeplinit responsabilitățile care mi-au revenit  ca 

îndrumător de an la specializările Facultății de Comunicare și Relații 

Internaționale, în prezent fiind titular de curs pentru specializarea Neuroștiințe 

Cognitive și Clinice, Psihopatologie și Psihologia Muncii, anul III, zi.  

În privința studiilor psihopedagogice, acestea au fost incluse în programul 

studiilor de licență. În acest sens, activitatea mea didactică a fost apreciată 



didactice ale 

candidatului 

atât de studenți cât și de colegii de departament, calificativele obținute în 

urma evaluării fiind apreciative.  Evaluarea din partea studenţilor a 

evidenţiat implicare în activitatea profesională și au apreciat capacitatea de 

comunicare, disponibilitatea pentru metodele pedagogice utilizate, 

conţinutul şi modul de predare al cursurilor, al activităţii didactice 

desfăşurate la seminarii, proiecte. 

Din anul 2005 până în prezent  am elaborat șapte cursuri universitare și 

manuale didactice în colaborare cu titularii de discipline și o carte pubicată de  

editura naţională Editura Academiei de Înalte Studii Militare Abordarea 

sinergetică a agresiunii psihologice, premisă teoretico-metodologică pentru o 

strategie de contracarare - 1994, Ion Duvac (co-autor),  ISBN 973-96162-2-

4). 

 În perioada 2005-2006 am fost coordonator științific Grant internațional, 

„REBT versus CBT versus Medication in the treatment of major depressive 

disorder”, Albert Ellis Institute (SUA), director de grant prof. univ. Dr. 

Daniel David; și coordonator științific Grant național CNCSIS (Tip A), 

„Psihoterapie versus medicație în tratamentul tulburărilor depresive 

majore; un studiu clinic randomizat”, director de grant prof. univ. Dr. 

Daniel David.  

În ultimii ani am fost membru în: Comisia de Disciplină și Deontologie a 

Colegiului Psihologilor din România, Coach și Trainer în Psychological 

Profiler, cu aplicații în Political Leadership Psychology, Business 

Intelligence Psychology, Head Hunting, Behavioral Analysis, 

vicepreședinte al Asociației de Psihologie aplicată în domeniul securității 

naționale din România și supervizor în specialitățile (psihologie clinică, 

psihologia muncii și organizațională și psihologia aplicată în domeniul 

securității naționale). 

Capacitatea 

candidatului de a 

conduce proiecte 

de cercetare-

dezvoltare 

Activitatea de cercetare am desfășurat-o în cadrul a trei proiecte 

demonstrând capacitatea de a lucra ca membru în proiecte de cercetare-

dezvoltare: 

Coordonator științific Grant internațional, „REBT versus CT versus 

Medication in the treatment of major depressive disorder”, Albert Ellis 

Institute (SUA), director de grant prof. univ. Dr. Daniel David.  

Coordonator științific Grant național CNCSIS (Tip A), „Psihoterapie 

versus medicație în tratamentul tulburărilor depresive majore; un studiu 

clinic randomizat”, director de grant prof. univ. Dr. Daniel David.  

Participant grup țintă Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

Standarde europene pentru programe post doctorale competitive de 

formare în domeniul cercetării avansate și expertizei medico-legale 

psihiatrice, coordonator de grant, prof. univ. Dr. Vasile Astarastoae. 

 



 

6. Îndeplinirea standardelor universităţii :  

a) deţinerea diplomei de doctor; 

Titlul tezei: Abordarea sinergetică a agresiunii psihologice – premisă metodologică pentru 

elaborarea unei strategii de contracarare, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației, Conducător de doctorat: Prof.univ.dr. Mielu Zlate, susținere publică: mai 

2004. 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice 

de lector/şef lucrări, prevăzute de metodologia universităţii: 

I. CĂRȚI ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE CĂRȚI PUBLICATE (altele decât cursuri): 

 Capitole în cărți 

Capitol de carte la Editura Academiei de Înalte Studii Militare Abordarea sinergetică a 

agresiunii psihologice, premisă teoretico-metodologică pentru o strategie de 

contracarare, în „Agresiune și apărare psihologică” – 1994, pag. 165-176, Ion Duvac, 

ISBN 973-96162-2-4)  

 

II. PUBLICAȚII DIDACTICE: 

 Publicații didactice  

 

1. Locul și rolul examinărilor psihologice în strategia sinergetică de contracarare a 

agresiunilor psihologice, (1997) în „Psihologie, psiho-sociologie, sociologie – aspecte 

contemporane”, Editura INI, București, pag. 125 – 131.  

2. Noi dimensiuni ale agresiunilor de tip neconvențional (2001), Volumul celei de-a VII-a 

Sesiuni de comunicări științifice de medicină și psihologie aeronautică, București, pag. 

134-143.  

3. Locul și rolul psihologiei și al psihologului în insituțiile din domeniul apărării, ordinii 

publice și siguranței naționale, (2002), în volumul primei sesiuni de comunicări științifice 

a Direcției Generale de Informații a M. Ap.N, pag. 33-47). 

4. Dificultăți în evaluarea psihologică a personalității în organizațiile încadrate cupersonal 

cu un înalt nivel al inteligenței naționale (2002) - Volumul celei de-a VIII-aSesiuni de 

comunicări științifice de medicină și psihologie aeronautică, București, pag. 112-122. 

5. Strategia sinergetică de gestionare a „Războiului Psihologic”- posibilă dimensiune a 

securității naționale, (2003), Editura Academiei Naționale de Informații, pag. 1-11 

6. Agresiune psihologică – formă de manifestare a războiului informațional, în Securitate și 

societate: provocările mileniului trei, (2004), Editura Academiei Naționale de Informații, 

pag. 45-77, ISSN: 1224-4120. 

 

III. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE: 

 articole în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată BDI)  

 



1. Implicaţii ale aderării țării noatre la NATO asupra dezvoltării psihologice militare (2004), 

Ion Duvac, publicat în Revista de psihologie organizațională, volumul IV, nr. 3-4 (număr 

special), Editura Polirom, 2004, pag. 155 – 159. ISSN : 1582-5906 

 

IV. LUCRĂRI PREZENTATE: 

 lucrări ştiinţifice prezentate oral si publicate în volum la conferinţe internaţionale organizate în 

România  

 

1. Noi dimensiuni ale agresiunilor de tip neconvențional (2001), comunicare, la a VII-a 

Sesiune de comunicări științifice de medicină și psihologie aeronautică, București 

2. Limite ale sistemului național de gestionare a agresiunilor psihologice la adresa României 

(2002), comunicare, la Sesiunea anuală de comunicări științifice desfășurată la Academia 

Națională de Informații 

3. Locul și rolul examinărilor psihologice în strategia sinergică de contractare a agresiunilor 

psihologice (1997), comunicare la Sesiunea anuală de comunicări științifice desfășurată la 

Institutul Național de Informații, București. 

4. Agresiunea psihologică – formă de manifestare a războiului informațional, (2004),în 

„Securitate și societate : provocările mileniului trei”, Editura Academiei Naționale de 

Informații, București, pag. 45-77, ISSN : 1224-4120. 

http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1325  

5. Locul și rolul psihologiei și al psihologului în instituțiile din domeniul apărării, ordinii 

publice și siguranței naționale (2002), în volumul primei sesiuni de comunicări științifice 

a Direcției Generale de Informații a M.Ap.N, pag. 33-47.  

 

 

 

Data,                                                                                                          Semnătura candidatului, 

 

http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1325

