Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE
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lehacitudor@yahoo.com
Sexul Masculin | Data naşterii 12/10/1975 | Naţionalitatea română
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/04/2019–Prezent

Prodecan pentru cercetare / Facultatea de comandă și stat major
Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I"
Panduri/68-72, 050662 București (România)
www.unap.ro
Planificarea şi organizarea activitaţii de cercetare la nivelul Facultății de comandă și stat major.
Tipul sau sectorul de activitate Apărare

01/10/2016–Prezent

Conferenţiar universitar
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
Panduri, nr. 68-72, 050662 Bucuresti (România)
www.unap.ro
Activităţi didactice de predare şi seminarizare.
Tipul sau sectorul de activitate Apărare

01/10/2014–30/09/2016

Lector universitar la Departamentul forţe terestre din Facultatea de comandă şi
stat major
Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I"
Panduri/68-72, 050662 (România)
Activităţi didactice de predare şi seminarizare.
Tipul sau sectorul de activitate Apărare

01/10/2010–30/09/2014

Sef compartiment secretariat
Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I"
Panduri/68-72, 050662 Bucureşt (România)
Planificare şi organizare activitaţi, evidenţă documente, corepondenţă.
Tipul sau sectorul de activitate Apărare

06/07/2009–30/09/2010

Şef compartiment plan învăţământ şi programare orară
Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I"
Panduri/68-72, 050662 Bucureşti (România)
Programare orară. Organizare activităţi de învăţământ.
Tipul sau sectorul de activitate Apărare

01/11/2007–05/07/2009

Ofiţer 2
Direcţia Contrainformaţii şi Securitate Militară
Drumul Taberei, Bucureşti (România)
Organizarea şi coordonarea transportului la Direcţia Contrainformaţii şi Securitate Militară.

18/4/19

© Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Organizarea şi coordonarea exploatării auto.
Tipul sau sectorul de activitate Apărare
18/12/2003–31/10/2007

Comandant companie transport
Direcţia Administrativă şi Servicii
Drumul Taberei, Bucureşti (România)
Organizarea şi coordonarea transportului pentru deservirea structurilor centrale ale M.Ap.N.
Tipul sau sectorul de activitate Apărare

01/04/2003–17/12/2003

Ofiţer 5 Complex 5N87 Brigada 1 Rachete sol-aer
Brigada 1 Rachete sol-aer, Chitila (România)
Tipul sau sectorul de activitate Apărare

28/08/1999–31/03/2003

Şef compartiment asigurare tehnică cu autotractoare
Regimentul 17 Rachete sol-aer Semenic, Reşiţa (România)
Organizare transportului la nivelul regimentului.
Aprovizionare cu piese de schimb şi materiale de resort.
Organizarea exploatării auto.
Tipul sau sectorul de activitate Apărare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
22/01/2018–16/03/2018

Certificat de absilvire
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București (România)
Curs postuniversitar de conducere a activităților de operații speciale și apărarea împotriva terorismului
Operații speciale
Securitate cibernetică
Apărare împotriva terorismului

01/08/2014–31/07/2015

Atestat de studii postdoctorale
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
Panduri/68-72, 050662 Bucureşti (România)
www.unap.ro
Informaţii şi Securitate Naţională

17/03/2015–19/03/2015

Certificat de absolvire
European Security and Defence College, Brussels (Belgia)
CSDP Orientation Seminar

12/01/2015–26/06/2015

Certificat de absolvire
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti
(România)
Program de studii psihopedagogice, nivel II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

17/02/2014–11/07/2014

Certificat de absolvire
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti

18/4/19
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(România)
Program de studii psihopedagogice, nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică –
monospecializare
01/10/2010–31/07/2013

Diplomă de doctor
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
Panduri/68-72, 050662 Bucureşti (România)
www.unap.ro
Ştiinţe militare şi informaţii

04/02/2013–15/02/2013

Certificat de absolvire
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
Panduri/68-72, 050662 Bucureşti (România)
www.unap.ro
Curs de specializare în domeniul controlului intern managerial

03/10/2011–19/07/2012

Diploma de master
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
Panduri/68-72, 050662 Bucureşti (România)
www.unap.ro
Conducere interarme forţe terestre

04/10/2010–10/12/2010

Certificat de absolvire
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
Panduri/68-72, 050662 Bucureşti (România)
Curs de stat major în domeniul gestionării resurselor umane

27/10/2008–07/11/2008

Certificat de absolvire
Academia Tehnică Militară, Bucureşti (România)
Asistare informatică în managementul logisticii.

27/09/2004–17/12/2004

Certificat de absolvire
Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică, Chitila (România)
Curs avansat pentru ofiţeri de arme încadraţi pe funcţii din domeniul administrativ

01/09/1998–31/07/1999

Certificat de absolvire
Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto ,,Mihai Viteazul", Piteşti (România)
Curs de bază în arma auto.

01/10/1994–31/07/1998

Diplomă de licenţă
Academia Trupelor de Uscat ,,Nicolae Bălcescu", Sibiu (România)
Management, Ştiinţe militare

15/09/1990–20/06/1994

Diplomă de bacalaureat
Liceul Militar ,,Ştefan cel Mare", Câmpulung Moldovenesc (România)
Matematică, fizică.

18/4/19
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COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză
franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

B1

B2

B2

B2

B1

B1

B2

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Spirit de echipă, capacitate de adaptare, altruism.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Experienţă bună a managementului de proiect.

Competențele digitale
Alte competenţe

Permis de conducere

Experienţă foarte bună în utilizarea Microsoft Office (word, excel, powerpoint).
Am experienţa muncii în echipă încă din facultate, cand am participat la activităţile presupuse de
proiectele practice şi de cercetare derulate in cadrul facultatii. Am continuat să-mi consolidez această
experienţă ca ofiţer al M.Ap.N. în unităţile în care mi-am desfăşurat activitatea.
B, BE, C, CE

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
În anul 2013 mi-am susţinut public teza de doctorat cu tema "Sistemul de comandă şi control al
grupărilor de forţe de nivel operativ în situaţii de criză, conflict şi postconflict", în cadrul Universităţii
Naţionale de Apărare ,,Carol I", în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii.
În anul 2012 am participat la organizarea„Forumului Naţional de Securitate" având tema „Smart
Defence and Defence Investement", eveniment care s-a bucurat de prezenţa unor oficiali de rang înalt
ai NATO şi UE, factori de decizie din cadrul principalelor structuri guvernamentale, politico-militare, dar
şi companii cu îndelungată tradiţie de parteneriat cu domeniul industriei de apărare.
În anul 2013 am participat la organizarea „Forumului Naţional de Securitate" având tema „Cyber
Security", eveniment aflat la a doua ediţie, care s-a bucurat de prezenţa unor oficiali de rang înalt ai
NATO şi UE, factori de decizie din cadrul principalelor structuri guvernamentale, politico-militare, dar şi
companii cu îndelungată tradiţie de parteneriat cu domeniul industriei de apărare.
Începând cu anul 2014 am participat la organizarea tuturor manifestărilor ştiinţifice desfăşurate la
nivelul Facultăţii de comandă şi stat major şi Departamentului forţe terestre, atât în comitetele ştiinţifice
cât şi în comitetele de organizare.

18/4/19
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