CURRICULUM VITAE

EUROPASS

INFORMATII PERSONALE
Funcție/Rol
Nume/ prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)
E-mail (uri)
Nationalitate (-tati)
Data nasterii
Sex
Loc de muncă vizat/
domeniul ocupațional
EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

Director departament
Deac Ioan
Str. Aviatorilor, nr.11, Corbeanca, Ilfov, 077065
+40.722.321.949
ioandeac@gmail.com
romana
03.01.1963
masculin
Rector
Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”

Prezent–2015
Director Departamentul Comunicare în Domeniul Securitații / Facultatea de
Securitate și Apărare
Conduce activitațile didactice universitare si de cercetare universitara ale
Departamentului Comunicare în Domeniul Securității
Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Bucuresti
Invatamant universitar, postuniversitar si postdoctoral
2015-2011
Presedinte al Senatului UNAp
Prezent-2007
Profesor universitar conducator de doctorat și șef comisie didactică (O.M. E.C.T.
1013/15.05.2007) (O.M.E.C.T. 3292/26.02.2008)
Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Bucuresti
Invatamant universitar, postuniversitar si postdoctoral

Prezent-2007
Evaluator programe de studii universitare (Științe ale comunicării)
Activitati de evaluare programe de studii universitare de licenta si de master în
domeniul Stiintelor comunicării
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamintul Superior, Bucuresti
Invatamant universitar, postuniversitar si postdoctoral

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

2007-2003
Conferentiar universitar și șef comisie didactică nr. 5 DOISSS (O.M. E.C.T.
4742/25.08.2003)
Conduce activitațiel didactice universitare si de cercetare universitara ale
Comisiei nr. 5 DOISSS de comunicare publica in domeniul securitatii si apararii
Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Bucuresti
Invatamint universitar si postuniversitar

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

2003-2000
lector universitar
Executa activitati didactice universitare si de cercetare universitara in Comisia
nr. 5 DOISSS de comunicarea publica in domeniul securitatii si apararii
Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Bucuresti

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

2000-1997
Secretar de redactie si redactor
Activitati specifice de secretariat de redactie si de redactie

EXPERIENTA PROFESIONALA
SPECIFICĂ
• Perioda
• Functia sau postul ocupat

• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

Invatamint universitar si postuniversitar

Publicatia “Scutul patriei”, Cluj
Presa militara

2015
Manager proiect ProSCOP, POSDRU 189/2.1/G/156043 “Profesie: Școală,
Consiliere, Orientare, Practică – ProSCOP”
Asigurarea managementului activitătii de cercetare a echipei de cerccetători
Coordonarea activitătilor de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
POSDRU Organismul Intermediar Centrul Național de Ddezvoltare al Invățămîntului
Profesional și Tehnic
Proiect finanțat din fonduri europene

2015- 2016
Director de proiect
Asigurarea managementului activitătii de cercetare a echipei de cerccetători
Coordonarea activitătilor de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti
Proiect de cercetare intern
Tendințe și provocări la adresa comunicării publice contemporane

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

2014- 2015
Expert securitate 5 – tutore cercetare avansată multidisciplinară în cultura de
Securitate
Asigurarea tutoriatului pentru cercetătorii repartizaţi pentru îndrumare în cadrul programele de
cercetare post-doctorală SmartSPODAS
Evaluare ştiinţifica a lucrarilor de cercetare efectuate de cercetătorii repartizaţi pentru
îndrumare în cadrul programele de cercetare post-doctorală SmartSPODAS
Întocmirea sarcinilor de lucru pentru cercetătorii repartizaţi pentru îndrumare în cadrul
stagiilor de cercetare şi/sau informare-documentare SmartSPODAS
Intocmirea rapoartelor de evaluare trimestriala a activităţii cercetătorilor repartizaţi pentru
îndrumare
Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Bucuresti
Proiect POSDRU
POSDRU/159/1.5/S/138822 „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”

2012- 2014
Expert evaluator programe de științele comunicării
Asigurarea expertizei pentru evaluarea programelor de studii universitare de licentă
Evaluare ştiinţifica a planurilor de învățămînt și a programelor analitice ale programelor de
studii universitare de licentă și master
Intocmirea rapoartelor de evaluare la final de misiune de evaluare instituțională
Agenția Română de Asigurare a Calitătii în Învățămîntul Superior, Bucuresti
Proiect POSDRU
Contract POSDRU/155/1.2/S/141894 Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de
învățământ superior românesc - QUALITAS

2012- 2013
Director de proiect
Asigurarea managementului activitătii de cercetare a echipei de cerccetători
Coordonarea activitătilor de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti
Proiect de cercetare intern
Abordări și perspective contemporane ale problematicii securitătii nationale
2011- 2012
Expert în proiect
Desfășurarea activitătii de cercetare
Participarea la activitătile de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti
Proiect de cercetare internă
Politici și strategii de securitate contemporane

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului

2010- 2011
Expert în proiect
Desfășurarea activitătii de cercetare
Participarea la activitătile de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti
Proiect de cercetare internă
Securitatea euro-atlantică în contextul noilor provocări
2009- 2010
Expert în proiect
Desfășurarea activitătii de cercetare
Participarea la activitătile de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti
Proiect de cercetare internă
Politicile privind securitatea europeană și relațiile transatlantice (UE, NATO, OSCE)

2007- 2009
Expert în proiect
Desfășurarea activitătii de cercetare
Participarea la activitătile de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti
Proiect de cercetare internă
Concepte fundamentale ale securității, apărării și operațiilor militare contemporane

2007- 2008
Expert în proiect
Desfășurarea activitătii de cercetare
Participarea la activitătile de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti
Proiect PNCDI
Evaluarea poziției geostrategice a României în zona extinsă a Mării Negre
2006- 2007
Expert în proiect
Desfășurarea activitătii de cercetare
Participarea la activitătile de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti

• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

Proiect PNCDI
Implicațiile integrării României în UE asupra strategiei naționale de apărare
2006- 2007
Expert în proiect
Desfășurarea activitătii de cercetare
Participarea la activitătile de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti
Proiect de cercetare internă
Provocări la adresa securității naționale a României în contextul realităților europene
contemporane

2005- 2006
Expert în proiect
Desfășurarea activitătii de cercetare
Participarea la activitătile de diseminare a rezultatelor cerccetării
Evaluare ştiinţifica a rezultatelor cerccetării
Intocmirea raportului de evaluare finală a cerccetării
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Bucuresti
Proiect PNCDI
Raporturile dintre armată şi societate în procesul integrării europene şi euroatlantice a
României

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• discipline principale studiate /
competente profesionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea
nationala sau internationala

2001-1996
Diploma de doctor (diploma seria C nr.0002221/2002)
Filosofie

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• discipline principale studiate /
competente profesionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea
nationala sau internationala

1996-1995
Diploma de studii aprofundate (master) (diploma seria B nr. 0003827/1997)
filosofie

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta

1995-1990
Diploma de licenta (diploma seria M nr. 014487/1995)

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj

ISCED 8

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj

ISCED 7

• discipline principale studiate /
competente profesionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea
nationala sau internationala

filosofie

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj

ISCED 6

APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE

LIMBA (I) MATERNA (E)

romana

LIMBA (I) STRAINA (E)
CONOSCUTA (E)
Autoevaluare
• Nivel european

Limba straina franceza
Limba straina engleza

Limbi straine:

Intelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Participar Discurs
e la
oral
conversati
e
C2
C2
B2
B2

Scriere
Exprimare scrisa

C2
C2
C2
B2
B2
B2
(* NIVELUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINTA PENTRU LIMBI STRAINE)

COMPETENTE SI ABILITATI
SOCIALE

COMPETENTE SI APTITUDINI

Lucru in echipa, implicare sociala, responsabilitate sociala

Organizat, competent, riguros

ORGANIZATORICE

COMPETENTE SI APTITUDINI DE
UTILIZARE A CALCULATORULUI

Foarte bine : MicrosoftOffice ; internet, e-mail etc.

.
PERMIS (E) DE CONDUCERE

B

INFORMATII SUPLIMENTARE

Realizările profesional-ştiinţifice:
I. Proiecte de cercetare:
2014
2009
2009
2007
2007
2007

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”
Interesele de securitate ale României în Zona Extinsa a Mări Negre
Dimensiunea militară a securității
Spațiul balcanic și securitatea europeană
Gestionarea coezivă a diferenţelor sociale prin strategii de relaţii publice
Evaluarea poziţiei geostrategice a României în zona extinsă a Mării Negre

2006
2005
2004

Platforma/Laborator de formare şi cercetare interdisciplinară „Laborator Comunicare Publică în domeniul
Securităţii şi Apărării“
Centru pilot e learning pentru dezvoltarea şi distribuirea de conţinut digital în domeniul securităţii naţionale
şi al managementului crizelor
Protocolul instituţional în România

II. Participări la evenimente științifice naționale și internaționale
Strategesi XXI Strategic changes in security and international relations
2014
Strategesi XXI Strategic changes in security and international relations in the earky 21-st century
2013
The dynamics of security an of international relations
2012
Strategii XXI
2011
Strategii XXI
2010

III. Lista selectivă de lucrări științifice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tehnici universitare de
Editura UNAp, București cercetare și de redactare
științifică
Conceperea și editarea
Editura UNAp, București
publicațiilor
Comunicare publica in
Editura UNAp, Bucureşti domeniul securitatii si
apararii
Editura UNAp, Bucureşti
Curs de filosofie
Comunicare publică,
Editura UNAp, Bucureşti interculturală si de
influentare
Comunicare publică şi
Editura UNAp, Bucureşti
interculturală
Comunicare publică şi
Editura UNAp, Bucureşti
interculturală

8.

Editura UNAp, Bucureşti

9.

Editura UNAp, Bucureşti

10.
11.
12.
13.
14.

Comunicare publică

Informare şi relaţii
publice pe timpul
operaţiilor
Principiile metafizicii
Editura Polirom, Iaşi
carteziene
Gestionarea crizelor
Editura UNAp, Bucureşti
mediatice
Tehnici de relaţii
Editura AISM, Bucureşti
publice
Introducere în sistemul
Editura AISM, Bucureşti
mass-media
Editura Paideia,
Introducere în teoria
Bucureşti
negocierii

b) Articole/studii:
Sesiunea anuala de
1. comunicări științifice
Strategii XXI
Sesiunea anuala de
2. comunicări științifice
Strategii XXI
3.

Sesiunea anuală de
comunicări științifice
Strategii XXI

4.

Sesiunea anuală de

Co-autor

224

978-606-66-179-5
BUNAp

2015

Unic autor

120

BUNAp

2013

Unic autor

348

BUNAp
Curs

2010

Unic autor

34

BUNAp

2010

Coordonator

352

978-973-663435-9

2009

Coordonator

285

978-973-6635155-9

2008

Coordonator

322

978-973-663535-9

2007

Coordonator

150

973-785-48-9
BUNAp

2006

Unic autor

192

973–663–152–4
BUNAp

Unic autor

130

Unic autor

161

Unic autor

185

BUNAp

2003

Unic autor

127

BUNAp

2003

Unic autor

106+60

973–596–118–0
BCUB; BUNAp

2002

973-681-438-6
BCUB; BUNAp
973–663–053–6
BUNAp

2005

2004
2004

The right to free speech
Unic autor
and its self-suppression

269

2285-8318
BUNAp

2015

Freedom of speech and
Unic autor
state insecurity

229

2285-8318
B. UNAp

2014

359

2285-8318
B.UNAp

2013

93

978-973-663- 2012

The best route to
influence – an update to
Unic autor
the concept of
information operations
Psychological and
Coatutor

comunicări știintifice
Strategii XXI

5.

Sesiunea anuala de
comunicari stiintifice
UNAp, 2011

6.

Simpozion ştiinţific,
UNAp 2007

7.

Lucrare grant

8.

Sesiunea anuala de
comunicări ştiinţifice a
UNAp 2006

9.

Sesiunea anuala de
comunicări ştiinţifice a
UNAp 2006

Sesiune de comunicări
ştiinţifice „Campanii de
10.
comunicare publică”
Colegiul de Război
Sesiunea anuală de
comunicări ştiinţifice
11. „Securitate şi insecuritate
– Provocările începutului
de mileniu“
Sesiunea de comunicări
ştiinţifice cu participare
internaţională „Provocări
12.
la adresa securităţii şi
strategiei la începutul
secolului XXI“, UNAp,

cultural insigths into
counterinsurgency and
the management of
influence operations
Capacitatea operationala
a influentarii prin
Unic autor
comunicare in domeniul
securitatii si apararii
Factori de risc ce pot
afecta interesele
României în contextul Coautor
aderării la Uniunea
Europeană
Spaţiul balcanic şi
Coautor
securitatea europeană
Reconsiderarea
fundamentelor teoretice
Unic autor
ale comunicării de
influenţare socială
Transpunera în format
SCORM, pe platforma
de management
educaţional
Unic autor
INTUITEXT, a
disciplinei comunicare
şi relaţii publice
Aspecte principiale ale
campaniei de
comunicare publică
Unic autor
privind promovarea
serviciului militar pe
bază de voluntariat

973-9 B.UNAp

6

978-973-663631-8
2011
B.UNAp

166

978-973-663631-8
2007
BUNAp

88

C.739
BUNAp

8

973-7854-48-9
2006
BUNAp

4

973-7854-35-7
2006
BUNAp

8

BUNAp
2005
973-663-301-2

Informarea publică a
instituţiilor de apărare şi
Unic autor
securitate în situaţii de
criză

12

ISBN 973-663205-9
2005
BUNAp; BSPP

Libertatea de
comunicare şi
democratizarea
informării publice

14

973-663-178-8
2005
CUNAp

Unic autor

2006

