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

 
INFORMAŢII  PERSONALE 
Nume şi prenume 
Data şi locul naşterii 
Cetăţenia  

 REPEZ  FILOFTEIA 
  

Domiciliul   
Telefon   
E-mail  filofteiarepez@univ-danubius.ro 
Locul de muncă actual şi funcţia pe 
care este angajat 
 
 

 Prof.univ.dr. Departamentul Științe Politice și Relații Internaționale/ 
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale/Universitatea 
Danubius, Galați. 

  EDUCAŢIE ŞI  PREGĂTIRE 
• Perioada  2018 
• Numele şi tipul instituţiei  
  absolvite 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti. 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Obținerea atestatului de conducător de doctorat în domeniul Informații 
și securitate națională 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Ordin nr.3840 din 04.06.2018 privind atestatul de abilitare,                          
în domeniul de studii universitare de doctorat Informații și Securitate 
Națională 
 

• Perioada  01.08. 2014 - 31.07.2015 
• Numele şi tipul instituţiei  
  absolvite 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti. 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Cercetătător postdoctoral în cadrul proiectului Reţea transnaţională de 
management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente 
în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine 
publică şi siguranţă naţională” - Program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită –„SmartSPODAS”. Număr contract finanţare: 
POSDRU/159/1.5/S/138822. Programul de cercetare postdoctorală: 
„Managementul Conflictelor/Crizelor Contemporane”. 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Atestat de studii postodoctorale seria PD nr.0039 în domeniul 
Informații și Securitate Națională 
 

• Perioada  9.01-20.02.2015 și 02.03-10.07.2015 
• Numele şi tipul instituţiei  
  absolvite 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de Securitate 
și Apărare, Bucureşti. 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în conducere 
strategică (nivel joint), domeniul: Științe militare, informații și ordine 
publică 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de atestare a competențelor profesionale seria CA 
nr.0006575 
 

• Perioada  18.02. 2013-01.03.2013 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Departamentul Managementul Crizelor şi Operaţii Multinaţionale din 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti. 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în 
operaţii în securitate, stabilitate, tranziţie şi reconstrucţie post conflict 
(SSTR Course) 
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• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de atestare a competenţelor profesionale seria A  nr. 
0001449 
 

• Perioada  01.10. 2012-23.11.2012 
• Numele şi tipul instituţiei  
  absolvite 

 Departamentul Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate din 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti. 

• Principalele categorii de               
  pregătire 

 Curs postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în conducere 
structuri militare 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de atestare a competenţelor profesionale seria A nr.0001295 
 

• Perioada  03.09. 2012-17.09.2012 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Şcoala Naţională a Femeilor Manager, Timişoara 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Programul de formare profesională în domeniul managementului şi 
antreprenoriatului – programul de specializare pentru ocupația 
Manager, cod COR 112029 desfăşurat la Şcoala Naţională a Femeilor 
Manager  – proiect co-finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013 „Investeşte în oameni!“ 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Adeverinţă nr.3050 din 17.09.2012 şi Adeverinţă eliberată de S.C. 
Vertical Adventure SRL Timişoara 
 

• Perioada  21.11.2011-09.12.2011 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, Proiectul 
POSDRU/86/1.2/62249 – Calitate europeană în învăţământul superior  

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs Specialist în domeniul calităţii – cod COR 214129 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat seria G nr.00208632  
 

• Perioada  14.11.2011 – 16.12.2011; 09.04 – 11.05.2012; 18.06 – 06.07.2012 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Departamentul de management militar şi de pregătire a personalului 
didactic din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Programul de studii psihopedagogice, nivelul II (aprofundare),  
organizat în sistem modular, comasat 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de absolvire seria C nr. 0049193 
 
 

• Perioada  Noiembrie 2011- Mai 2012  
• Numele şi tipul instituţiei 
  absolvite 

 Universitatea din Bucureşti 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs postuniversitar Învăţământul centrat pe student – strategii de 
proiectare, implementare şi evaluare instituţională, Modulul M2.1. 
Predarea, învăţarea şi evaluarea în învăţământul superior (66 ore), 
elaborat şi derulat în cadrul Proiectului „Formare continuă de tip 
„Blended Learning” pentru cadrele didactice Universitare (BLU), 
POSDRU/57/1.3./S/26646, Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 1 - 
Domeniul major de intervenţie 1.3. 

• Certificate obţinute  Certificat de absolvire  nr.64 din 26.05.2012 
 

• Perioada  28.11.2011-19.12.2011 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Centrul de Pregătire în Informatică, Bucureşti, Str. Alexandru 
Averescu, nr.8-10, sector 1 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs formare de formatori, desfăşurat în cadrul Proiectului cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” – 
ocupaţia Formator, cod COR 242401 
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• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii  

 Certificat de absolvire seria G  nr.00222618 

• Perioada  31.10.2011-09.12.2011 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti, 
Departamentul pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs de specializare „European Security and Defence Policy” 
 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de absolvire seria P nr.20186  

• Perioada  17.01.2011 – 18.02.2011; 11.04 – 13.05.2011; 20.06 – 08.07.2011 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Departamentul de management militar şi de pregătire a personalului 
didactic din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 

 • Principalele categorii de  
    pregătire 

 Curs nivelul I  pentru pregătirea personalului didactic 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de absolvire seria C nr. 0048898 

• Perioada  14.03.2011-25.03.2011  
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Academia Română, Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi 
Tehnicii, Bucureşti 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs de „Iniţiere în istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii” 
 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de absolvire seria G nr.806  
 

• Perioada  15.03.2010 - 16.07.2010 
• Numele şi tipul instituţiei     
  absolvite  

 Colegiul de Război, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,                          
Bucureşti 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 4 luni în 
specializarea conducere logistică 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de absolvire seria H nr.0001281 
 

• Perioada  01.10.2007-03.03.2010 
 • Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 

 • Principalele categorii de  
   pregătire 

 Studii doctorale în domeniul ştiinţe militare şi informaţii  

 • Certificate obţinute în urma  
    absolvirii 

 Diploma de doctor în ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII seria 
G nr.0002327 
 

• Perioada  19.01.2009 - 19.06.2009 
 • Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Departamentul de Limbi Străine- Universitatea  Naţională de Apărare 
„Carol I”, Bucureşti 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs intensiv de învăţare a limbii engleze-avansat 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Diploma de absolvire seria D nr.09090 
 
 

• Perioada  29.09.2005 - 27.07.2007 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Facultatea de Comandă şi Stat Major, Universitatea Naţională de 
Apărare  „Carol I”, Bucureşti 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Licenţă în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii, specializarea 
Conducere Interarme Forţe Terestre 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 
 

  

• Perioada  Ianuarie 2007-Martie 2007 
 • Numele şi tipul instituţiei   Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, NATO 
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   absolvite Defence College 
 • Principalele categorii de  
   pregătire 
• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Curs „Introduction to NATO on the PfP“ 
 
Certificat of completion Serial M no.276 
 
 

• Perioada  09.10.2005-09.01.2006 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Centrul Regional de Resurse şi Învăţare, Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I”, Bucureşti 

• Principalele categorii de  
   pregătire 
• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Program de pregătire prin studiu individual nr.5 
Certificat de participare nr.3304 din 09.01.2006 
 
 

• Perioada  2003-2005, 4 semestre 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de 
Administraţie Publică 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Master în specializarea „Puterea Executivă şi Administraţia Publică” 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

Diplomă de master Seria D nr.0017173 şi Foaia matricolă 
 
 

• Perioada  29.03.2004-18.06.2004 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Centrul Principal de Limbi Străine al Forţelor Navale, Ministerul 
Apărării Naţionale, Constanţa 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs intensiv de învăţare a limbii engleze 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Diploma de absolvire Seria D nr.633 

• Perioada  31.03.2003 -12.09 2003 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Centrul Secundar de Învăţare a Limbii Engleze, Ministerul Apărării 
Naţionale, Ploieşti 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs intensiv de învăţare a limbii engleze 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Diplomă de absolvire seria D nr.5586 
 
 

• Perioada  2001-2002, 2 semestre 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Facultatea de Ştiinţe Juridice/Universitatea „Valahia” din Târgovişte 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Master în specializarea „Teoria şi exerciţiul funcţiei publice” 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Diplomă de master seria C nr.0007804 şi Foaia matricolă 
 
 

• Perioada  01.10.1998 - 05.07.2001 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Facultatea de Ştiinţe Juridice /Universitatea „Valahia” Târgovişte 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Licenţiat în Ştiinţe Juridice, specializarea drept 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Diplomă de licenţă seria T nr.0055272 şi Foaia matricolă 
 
 

• Perioada  08.01.2001-27.04.2001 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică, Ministerul Apărării Naţionale, 
Chitila 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs de stat major ofiţeri intendenţă 
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• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de absolvire seria C.nr.0000195 
 

• Perioada  Noiembrie - Decembrie 2001 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 S.C. Mekonia S.R.L., Craiova  

• Principalele categorii de  
   pregătire 
• Certificate obţinute în urma 
   absolvirii 

 Curs calificare pentru ocupaţia operator tehnici de calcul (Sistemul de 
operare Windows, editorul de text Word 
Diplomă de absolvire Seria A nr.4295, avizată de Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu nr.32044/06.05.1999 
 

• Perioada  Septembrie 1998 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 S.C. ALUETT PREST S.R.L. Ploieşti  

• Principalele categorii de  
   pregătire 
• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Curs pentru utilizarea calculatoarelor  (specializări MS DOS, NC, 
WINDOWS 95, WORD, ACCESS şi EXCEL) 
Atestat seria B nr.1019, avizat de Ministerul Învăţământului cu 
nr.2053 

• Perioada  01.02.1996-30.04.1996 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Logistică „General 
Constantin Zaharia”, Ministerul Apărării Naţionale, Chitila  

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Curs arme numiţi la compartimentul financiar-contabil din U.M. 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Certificat de absolvire Seria I nr.131296 
 

• Perioada  10.09.1986 – 23.08.1989 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Şcoala Militară de ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Arma servicii, specialitatea intendenţă 

• Certificate obţinute în urma  
   absolvirii 

 Diplomă de absolvire seria O nr.7186 şi Foaia matricolă 
 
 

• Perioada  15.09.1982-15.06.1984, 15.09.1984-15.06.1986 
• Numele şi tipul instituţiei  
   absolvite 

 Liceul Economic, Ploieşti, jud. Prahova (clasele a-IX-a şi a-X-a) 
Liceul Economic, Braşov, jud. Braşov (clasele a-XI-a şi a-XII-a) 

• Principalele categorii de  
   pregătire 

 Profil alimentaţie publică 

• Certificate obţinute în urma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diplomă de bacalaureat seria C nr.168430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
• Perioada     01.10.2022 – PREZENT 

• Numele şi adresa instituţiei  Universitatea Danubius, Galați, România 
• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior 
• Funcţia  Profesor universitar/Departamentul de Științe Politice și Relații 
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• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi 

Internaționale/Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale. 
Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului 
prin redactarea cursurilor, studiilor, proiectelor de cercetare ştiinţifică, 
articole etc.; alte activități conform Fișei postului. 
 

• Perioada       01.10.2021 – 30.09.2022 

• Numele şi adresa instituţiei  Universitatea Danubius, Galați, România 
• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior 
• Funcţia 
 
 
• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi 

 Profesor universitar asociat/ Departamentul de Științe Politice și Relații 
Internaționale/Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale 
Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului 
prin redactarea cursurilor, studiilor, proiectelor de cercetare ştiinţifică, 
articole etc.; alte activități conform Fișei postului. 
 

• Perioada  01.05.2019 – 01.07.2021 
• Numele şi adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Şos. Panduri, nr.68-72, 

sector 5, Bucureşti, România 
• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior 
• Funcţia 
 
• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi 

 Director Departamentul de Comunicare Strategică, Publică și 
Interculturală  
Conducerea, coordonarea și desfăşurarea activităţilor de învăţământ și 
administrative;  

  Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului 
prin redactarea materialelor didactice, a cursurilor, studiilor, proiectelor 
de cercetare ştiinţifică, programe parteneriat 
 

• Perioada  30.09.2018 – 01.05.2019 
• Numele şi adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Şos. Panduri, nr.68-72, 

sector 5, Bucureşti, România 
• Tipul activităţii sau domeniul 
• Funcţia 
• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi 

 Învăţământ superior  
Profesor universitar (şef de comisie didactică)/Departamentul 
comunicare strategică, publică și interculturală.  
Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului 
prin redactarea materialelor didactice, a cursurilor, studiilor, proiectelor 
de cercetare ştiinţifică, programe parteneriat; alte activitîți conform 
Fișei postului. 

   
• Perioada  01.10.2017 – 30.09.2018 
• Numele şi adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Şos. Panduri, nr.68-72, 

sector 5, Bucureşti, România 
• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior 
• Funcţia  Profesor universitar (şef de comisie didactică)/Departamentul Operaţii 

Multinaţionale, Studii Strategice şi de Securitate 
• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi 

 Desfăşurarea activităţilor de învăţământ; Participarea la dezvoltarea 
bazei materiale specifică învăţământului prin redactarea materialelor 
didactice, a cursurilor, studiilor, proiectelor de cercetare ştiinţifică, 
programe parteneriat 

• Perioada  Desfăşurarea activităţilor de învăţământ; 
Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului 
prin redactarea materialelor didactice, a cursurilor, studiilor, proiectelor 
de cercetare ştiinţifică, programe parteneriat. 
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• Numele şi adresa instituţiei  01.10.2013 – 01.03.2017 
• Tipul activităţii sau domeniul  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Şos. Panduri, nr.68-72, 

sector 5, Bucureşti, România 
• Funcţia  Învăţământ superior 
• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi 

 Conferenţiar universitar (şef de comisie didactică)/Departamentul 
Operaţii Multinaţionale, Studii Strategice şi de Securitate  

• Perioada  Desfăşurarea activităţilor de învăţământ; 
 Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului 
prin redactarea materialelor didactice, a cursurilor, studiilor, proiectelor 
de cercetare ştiinţifică, programe parteneriat. 
 

• Numele şi adresa instituţiei    15.07.2012-14.01.2013 şi 21.01.2013-28.02.2013 
• Tipul activităţii sau domeniul  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Şos. Panduri, nr.68-72, 

sector 5, Bucureşti, România  
• Funcţia  Învăţământ superior 
• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi 

 Împuternicit redactor şef  (director editură)/ Editura din Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I” 

• Perioada   Conducerea, planificarea, controlul  activităţilor de redactare, editare, 
tipografie. 
 

• Numele si adresa instituţiei  01.10 2010 – 01.10.2013 
• Tipul activităţii sau domeniul  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Şos. Panduri, nr.68-72, 

sector 5, Bucureşti, România 
• Funcţia  Învăţământ superior 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Lector universitar (şef de lucrări), Departamentul Operaţii Întrunite, 
Studii Strategice şi de Securitate 

• Perioada  Desfăşurarea activităţilor de învăţământ; 
Activităţi specifice fişei postului. 
 

• Numele si adresa instituţiei  27.07.2007 - 01.10 2010 
• Tipul activităţii sau domeniul  Biroul Naţional de Codificare, str. Iuliu Maniu, Nr.7-9, sector 6, 

Bucureşti, România 
• Funcţia  Codificarea articolelor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Şef birou instrumente de catalogare 

• Perioada  Activităţi conform fişei postului. 
 

• Numele si adresa instituţiei  29.09.2005 - 27.07.2007 
• Tipul activităţii sau domeniul  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Şos. Panduri, nr.68-72, 

Bucureşti, România 
• Funcţia  Învăţământ militar superior – Facultatea Interarme 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 Ofiţer student la Facultatea de Comandă şi Stat Major  

• Perioada  01.03.2001 - 29.09.2005 
• Numele si adresa instituţiei  Unitatea Militară 01375, Ploieşti, str.Gheorghe Cantacuzino, jud. 

Prahova 
• Tipul activităţii sau domeniul  Activităţi de linia financiar-contabilă 
• Funcţia  Ofiţer la compartimentul contabilitate 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Alte activităţi specifice fişei postului. 
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• Perioada  01.04.1998 - 01.03.2001 

• Numele si adresa instituţiei  Unitatea Militară 01092, Localitatea Negoieşti, jud.Prahova 
• Tipul activităţii sau domeniul  Activităţi de linia financiar-contabilă 
• Funcţia  Ofiţer cu activitatea financiară 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 

 Activităţi specifice fişei postului.  
 

• Perioada  15.06.1996 – 01.04.1998 
• Numele si adresa instituţiei  Unitatea Militară 01287, str. Armata Română, Oradea, jud. Bihor 
• Tipul activităţii sau domeniul  Activităţi de linia financiar-contabilă 
• Funcţia  Ofiţer cu activitatea financiară 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi specifice fişei postului. 
 
 

• Perioada  01.07.1995 - 15.06.1996 
• Numele si adresa instituţiei  Unitatea Militară 01287, str. Armata Română, Oradea, jud. Bihor 
• Tipul activităţii sau domeniul  Activităţi pe linie logistică 
• Funcţia  Ofiţer cu aprovizionarea echipament 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi specifice fişei postului 
 
 

• Perioada  23.08.1989 -01.07.1995 
• Numele si adresa instituţiei  Unitatea Militară 01287, str. Armata Română, Oradea, jud. Bihor 
• Tipul activităţii sau domeniul  Activităţi pe linie logistică 
• Funcţia 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
• Perioada  
13.06.2018 – 30.09.2021      
 

 Ofiţer cu aprovizionarea materiale intendenţă 
Activităţi specifice fişei postului 
 
 
 
 
Conducător de doctorat în domeniul Informații și securitate națională, 
membru titular al Școlii Doctorale, Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I”, Bucureşti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ABILITĂŢI ŞI  COMPETENŢE 
PERSONALE 

  

Limba maternă  Română 
Limbi străine cunoscute  Engleza: ascultat – 1, vorbit – 1+, citit – 1, scris – 1+ 
Aptitudini şi competenţe sociale  Spirit de echipă, capacitate bună de comunicare, capacitate de 

adaptare  
Aptitudini şi competenţe 
organizaţionale  

 Spirit organizatoric, inițiativă 

Aptitudini şi competețe tehnice  Procesare de text (WORD), power point.  



9 din 9  

 
Brevet nr. IX.3a/18932 din 25.10.2004 - Semn Onorific în Serviciul 
Patriei pentru Ofiţeri – pentru XV ani de activitate şi rezultate 
meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională 
Brevet nr. IX.3b/36856 din 17.11.2009 - Semn Onorific în Serviciul 
Patriei pentru Ofiţeri – pentru XX de ani de activitate şi rezultate 
meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională 
Brevet nr. IX.3b/10091 din 2014 - Semn Onorific în Serviciul Patriei 
pentru Ofiţeri – pentru XXV de ani de activitate şi rezultate meritorii 
în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională 
 

Informaţii suplimentare 
 
Afilieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premii 
 

  
Membru titular al Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei 
şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române 
Membru al Asociaţiei Română de Drept Umanitar, filiala Prahova 
(ARDUPH) 
Membru al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, 
filiala București  
 
În perioada iulie 2012 – ianuarie 2013 – membru în Consiliul 
Ştiinţific al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. 
În perioada 2013 - 2015 – membru în Consiliul Ştiinţific al 
Departamentului Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate. 
În perioada 2015 – 2016 - membru în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii programelor de studii masterale. 
În perioada 2015 – 2018 - membru în Consiliul Ştiinţific al 
Departamentului Operaţii Multinaţionale, Studii Strategice şi de 
Securitate. 
În perioada 2015 – 2018 - membru în Comisia de Etică a Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”. 
 
Premiul III al Revistei Gândirea Militară Românească,                         
10 noiembrie 2011, pentru cartea Aspecte politice ale securităţii 
României, Editura Agora, Călăraşi, 2010. 

 
 
 
 
 

Data: 01.02.2023                        Prof. univ. dr.                                                                                                                                                       
                                                                                                                    Filofteia REPEZ 


