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Curriculum Vitae Europass 

INFORMAŢII PERSONALE 

Numele şi prenumele MOISE Gabriel Ioan 

Adresa Constanta, România 

Telefon 

Email 

Sex 

gabriel.moise@anmb.ro 

Masculin 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 

Stare civilă 

08.01.1970 

Căsătorit, 2 copii 

 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
Numele şi adresa angajatorului 

       Tipul sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi  principale 

01.05.2020 -  prezent 
Locțiitor al Comandantului Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, Constanţa 
Conducerea executivă a Marii Unități Militare 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Managementul organizaţiei militare la nivel de mare unitate  

01.02.2018 -  01.05.2020 
Comandant Divizion 306 Nave Şcoală Instrucţie, Constanţa 
Conducerea executivă a Unităţii Militare 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1, Constanţa 
Managementul organizaţiei militare la nivel de unitate  

05.05.2019 - 07.08.2019  
Comandant marş internaţional de instructie al N.Ş.Mircea organizat în Marea Nordului, 
cu participarea la festivalul maritim “Armada de Rouen” şi regata “The Tall Ships Races” 
Conducerea managerială a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 

octombrie 2018 - februarie 2019 
Cadru didactic asociat la Academia Navală / Facultatea de inginerie marină 
Activităţi didactice la cursul de “Pregătire marinărească” – curs şi seminar 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Învăţământ de marină 

20.08.2018 - 20.09.2018 (etapa nr. 1)  
Comandant marş internaţional de instructie al N.Ş.Mircea organizat în M. Mediterană  
Conducerea managerială a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 

04.06.2018 - 05.07.2018 (etapa nr. 2) 
Comandant marş internaţional de instructie al N.Ş.Mircea organizat în M. Mediterană  
Conducerea managerială a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
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Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
Numele şi adresa angajatorului 

                Tipul sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Functia sau postul ocupat 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
15.09.2006 -  01.02.2018 
Comandant Nava Şcoală “MIRCEA”, Constanţa 
Conducerea executivă a navei 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Managementul organizaţiei militare la nivel de navă 
 
octombrie 2017 - iunie 2018 
Cadru didactic asociat la Academia Navală / Facultatea de inginerie marină 
Activităţi didactice la cursurile de “Pregătire marinărească” – curs şi seminar şi “Bazele 
navigaţiei” - laborator 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Învăţământ de marină 
 
23.05.2017 - 22.09.2017 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Baltică, cu participarea la festivalul maritim “Sail Den Helder” şi 
regata “The Tall Ships Races” 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
octombrie 2016 - februarie 2017 
Cadru didactic asociat la Academia Navală / Facultatea de inginerie marină 
Activităţi didactice la cursul de “Bazele navigaţiei” – curs şi seminar 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Învăţământ de marină 
 
12.09.2016 - 03.10.2016 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Mediterană  
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
octombrie 2015 - iunie  2016 
Cadru didactic asociat la Academia Navală / Facultatea de inginerie marină 
Activităţi didactice la cursurile de “Pregătire marinărească” – curs şi seminar şi “Bazele 
navigaţiei” – seminar şi laborator 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Învăţământ de marină 
 
01.07.2015 - 10.08.2015 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Mediterană  
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
octombrie 2014 - iunie 2015 
Cadru didactic asociat la Academia Navală / Facultatea de inginerie marină 
Activităţi didactice la cursul de “Bazele navigaţiei” – curs, seminar şi laborator 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Învăţământ de marină 
 
29.04.2014-24.05.2014 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Neagră, cu participarea la regata “Black Sea Tall Ships Regatta” 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
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Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 

instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
octombrie 2013 - februarie 2014 
Cadru didactic asociat la Academia Navală / Facultatea de inginerie marină 
Activităţi didactice la cursul de “Bazele navigaţiei” – seminar şi laborator 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Învăţământ de marină 
 
19.07.2013 - 03.08.2013 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Mediterană, cu participarea la vizita Sfântului Munte Athos 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
iunie 2012 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului de instrucţie organizat în Marea 
Neagră, în apele teritoriale 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
04.04.2011-09.05.2011 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Mediterană 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
30.05.2010-24.06.2010 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Mediterană 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
12.04.2009-25.08.2009 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Oceanul Atlantic / Coasta de Est a S.U.A, cu participare la festivalul maritim 
“Sail Boston” şi regata “Tall Ships Atlantic Challenge” 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
26.05.2008-18.09.2008 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Nordului, cu participarea la festivalul maritim “Armada de Rouen” şi 
regata “The Tall Ships Races” 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
19.06.2007-10.08.2007 
Comandant Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Mediterană, cu participare la regata “Tall Ships Races 2007 
Mediterranea”  
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
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Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa angajatorului 
                Tipul sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi  principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa angajatorului 
                Tipul sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa angajatorului 
                Tipul sau sectorul de activitate 

 

instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
 
01.06.2001 -  15.09.2006 
Ofiţer secund Nava Şcoală “MIRCEA”, Constanţa 
Conducerea executivă a navei 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Managementul organizaţiei militare la nivel de navă 
 
10.07.2006-10.08.2006 
Ofiţer secund Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Neagră 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
09.06.2005-20.09.2005 
Ofiţer secund Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Nordului, cu participarea la festivalul maritim “Sail Amsterdam” şi 
regata “The Tall Ships Races” 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
26.04.2005-02.05.2005 
Ofiţer secund Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Egee, cu participare la festivalul maritim din Marmaris / Turcia 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
19.04.2004-26.09.2004 
Ofiţer secund Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Oceanul Atlantic / Coasta de Est a S.U.A, cu participare la regata “Tall Ships 
Challenge” 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
iulie – august 2003 
Ofiţer secund Nava Şcoală “Mircea” pe timpul marşului internaţional de instrucţie 
organizat în Marea Marmara 
Conducerea executivă a misiunii cu accent pe învăţământul de marină – educaţie şi 
instrucţie 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, Str.Fulgerului, nr.1,Constanţa 
Diplomaţie navală de tip vizite de curtoazie şi instruirea cadeţilor români şi străini la bord 
 
01.05.2000 -  01.06.2001 
Comandant S.L.1 la nava logistică de comandament “MIDIA”-283, Constanţa 
Exploatare instalaţii şi echipamente de navigaţie 
Centrul de scafandri, bdul.1 Mai nr. 19, Constanţa 
Managementul organizaţiei militare la nivel de serviciu de luptă 
 
01.05.1997 -  01.05.2000 
Comandant vedetă maritimă de intervenţie cu scafandri “JUPITER”, Constanţa 
Conducerea executivă a navei şi activităţi de scufundare  
Centrul de scafandri, bdul.1 Mai nr. 19, Constanţa 
Managementul organizaţiei militare la nivel de navă 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa angajatorului 
                Tipul sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa angajatorului 
                Tipul sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa angajatorului 
                Tipul sau sectorul de activitate 

 
 
 

 
01.04.1995 -  01.05.1997 
Scafandru de luptă, Constanţa 
Activităţi de scufundare specifice E.O.D. 
Centrul de scafandri, bdul.1 Mai nr. 19, Constanţa 
Managementul organizaţiei militare la nivel de grupă 
 
01.09.1994 -  01.04.1995 
Comandant pluton Şcoala de Maiştri Militari a Forţelor Navale, Constanţa 
Învăţământ de marină – educaţie şi instrucţie 
Şcoala de Maiştri Militari a Forţelor Navale, str. Dezrobirii nr. 80, Constanţa 
Managementul organizaţiei militare la nivel de pluton 
 
01.09.1993 -  01.09.1994 
Ofiţer secund vedetă blindată dragoare  fluvială, Giurgiu 
Conducerea executivă a navei  
Divizion vedete dragoare fluviale, Giurgiu – desfiinţat după anul 2004 
Managementul organizaţiei militare la nivel de navă 
 
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Disciplinele principalestudiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Disciplinele principalestudiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
 
 

Disciplinele principalestudiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Disciplinele principalestudiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Disciplinele principalestudiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Disciplinele principalestudiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

 
 
02.10 – 06.10.2017 
Certificat de participare la cursul “Challenges of Securing Maritime Areas for the 
European Union” 
Politici europene în domeniul securităţii maritime 
 
European Security and Defence College 
 
aprilie 2016 
Curs formare Instructor IMO (International Maritime Organisation) 
Competenţe psiho-pedagogice prin abordarea tehnicilor şi mijloacelor de instruire dar şi 
de evaluare a performanţelor specifice cadeţilor şi ofiţerilor de marină 
CERONAV (Romanian Maritime Training Centre), Constanţa 
 
 ian.  - iun. 2016 
Certificat de atestare a competenţelor profesionale în cadrul programului 
postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Probleme actuale ale 
securităţii naţionale”, seria XXVII 
Competenţe în domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 
Colegiul Naţional de Apărare / Departamentul pentru studii de securitate şi leadership, 
Bucureşti 
 
 
2013 – prezent 
Studii universitare de doctorat / domeniul “Informaţii şi securitate naţională” 
Studii de securitate, studii de intelligence, etică şi integritate academică, comunicare 
strategică 
Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” / Şcoala doctorală, Bucureşti 
 
2011 - 2013 
Diploma de master (de cercetare) în domeniul “Informaţii şi securitate naţională” în 
cadrul programului de studii “Managementul informaţiilor de securitate naţională” 
Securitate naţională şi euroatlantică, diplomaţie şi securitate naţională, strategii ale 
politicii de securitate, managementul riscului şi al schimbării, NATO şi UE 
Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” / Facultatea de informaţii, Bucureşti 
 
octombrie – decembrie 2009 
Certificat de absolvire a cursului posuniversitar de perfecţionare în “Managementul 
resurselor de apărare pentru personalul de conducere” 
Management al resurselor de apărare, teoria deciziei, managementul resurselor 
informaţionale, management logistic, management economic-financiar 
U.N.Ap / Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare, 
Braşov 
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Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Disciplinele principalestudiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Disciplinele principalestudiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Disciplinele principalestudiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Disciplinele principalestudiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principalestudiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principalestudiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Disciplinele principalestudiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Disciplinele principalestudiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 
 

 
02.10.2006 – 23.03.2007 
Diploma de absolvire a cursului intensiv de învăţare a limbii engleze 
Limba engleză 
 
M.Ap.N / Programul de învăţare a limbilor străine / Centrul secundar, Mangalia 
 
octombrie 2005 – septembrie 2006 
Diploma de master în domeniul “Inginerie economică”, specializarea “Management-
marketing în transporturi, porturi, zone libere şi burse” 
Metode, tehnici manageriale şi de marketing pentru eficientizarea activităţilor, 
managementul calităţii, drept maritim comercial 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” / Facultatea de marină civilă, Constanţa 
 
10.09.1999 – 18.02.2000 
Certificat de absolvire pentru cursul de stat major pentru ofiţerii de 
arme/specialităţi militare “Folosirea în luptă a unităţilor de marină” 
Discipline militare specifice pentru nivelul tactic 
 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanţa 
 
23 mai 1997 
Certificat de participare la seminarul “Advanced Law of the Sea” din cadrul Naval 
Justice School Detachment – International training 
Drept maritim internaţional 
 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanţa 
 
30.08 – 30.10.1995 
Curs scafandri de luptă  
Operaţiuni de căutare şi recuperare obiecte şi persoane, culegere şi înregistrare informaţii 
obiective, inspecţii tehnice la bordul navei, control nedistructiv şi demolări structuri  
U.M. 02020 / Port Militar (Dana Zero), Constanţa 
 
01.06 – 30.08.1995 
Curs scafandri autonomi categoria a III-a (0 – 40 metri) 
Atestare pentru scufundări cu aer comprimat, autonom, pînă la adâncimea de 40 metri 
 
Centrul de scafandri, bdul.1 Mai nr. 19, Constanţa 
 
octombrie 1988 – iunie 1993 
Diploma de inginer în profilul “Navigaţie”, specializarea “Navigaţie şi transport 
maritim” 
Navigaţie şi cinematică navală, bazele navigaţiei, estimată, costieră, astronomică şi 
radioelectronică, drept maritim, mecanica şi construcţia navei, manevra navei 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanţa 
 
septembrie 1984 – iunie 1988 
Diploma de bacalaureat, profilul “Maşină” 
Cunoştinţe generale şi de specialitate la nivel liceal 
 
Liceul Militar de Marină “Alexandru Ioan Cuza”, Constanţa  
 
 

COMPETENȚE PERSONALE  
Limba maternă 

 
 

Alte limbi străine cunoscute 
 

 
Limba engleză 

 
Limba franceză 

 

Română 
 
 

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral Exprimare 

scrisă 
C1 C1 C1 C1 C1 

A1 A1 A1 A1 A1 
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Competenţe şi abilităţi sociale 
 
 
 
 
 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice 

 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a  
calculatorului 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

 
 

Permis de conducere 
 

Distincţii primite 

Capacitate de comunicare orală şi scrisă foarte bună, dobândită prin cursuri şi experienţă 
profesională 
Abilitatea de a lucra şi de a lua decizii sub presiune, dobândite pe mare 
Atitudine pozitivă, creativitate 
Capacitate de adaptare la diferite medii 
Abilităţi de soluţionare a conflictelor 
 
Abilităţi manageriale, dobândite ca lider, pe funcţiile de conducere 
Capacitatea de a forma echipe şi de a lucra în comun, dobândite în cele peste 12 marşuri 
de instrucţie internaţionale 
Capacitatea de a coordona activităţi, proiecte, evenimente 
 
Atenţie distributivă, logică 
Cunoştinţe temeinice ale domeniului naval 
Întocmire caiete de sarcini, recepţie lucrări de reparaţii 
 
Bun utilizator al aplicaţiilor de birou MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 
 
Specialist clasa I – domeniul “Conducere” 
Specialist clasa I – domeniul “Inginer de echipamente de navigaţie şi hidrografie” 
 
Categoria B 
 
Emblema de Onoare a Forţelor Terestre – 2017 
Distincţia Omul Anului acordată de Clubul Amiralilor - 2015 
Emblema de Onoare a Armatei României – 2014 
Distincţia Ofiţerul Anului acordată de Clubul Amiralilor - 2010 
Emblema de Onoare a Forţelor Navale – 2008 
Emblema de Onoare a Statului Major General – 2007 

 


