CURRICULUM VITAE

EUROPASS

INFORMATII PERSONALE
Nume/ prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)

BAHRIN DOREL
Matei Voevod nr. 135, Bl. D18, sc.A, ap. 22, Sector 2
0722-303. 576

Fax (uri)
E-mail (uri)
Nationalitate (-tati)
Data nasterii
Sex
Locul de munca vizat/
domeniul ocupational

bahrin_d@yahoo.com
română
29. 08. 1953
masculin

•

Universitatea “Hyperion” - Bucureşti – DECAN, Facultatea de Științe
Sociale, Umaniste și ale Naturi (https://www.hyperion.ro/stiinte-socialeumaniste-si-ale-naturii)

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate

• Perioada

august 1975-august 1987
Asistent universitar, lector şef la Şcoala superioară de ofiţeri activi de artilerie “Ioan
Vodă” - Sibiu
Cadru didactic, materii predate – securitate naţională
- administraţie militară
- alte materii de specialitate militară
Şcoala superioară de ofiţeri activi de artilerie “Ioan Vodă” –Sibiu
Adresa: Calea Poplăcii nr. 14, mun. Sibiu
Cadru didactic

septembrie 1987 – iulie 1995
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• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioada
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioada
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat

Coordonator - învăţământ militar
Coordonator - învăţământ militar
Marele Stat Major
Adresa: Drumul Taberei 7- 9, Sector 6 Bucureşti
Coordonare - îndrumare

Iulie 2015 - februarie 2016
consilier S.C . Confex SA Bucureşti
-realizare a studiilor de fezabilitate
Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 7, sector 6, Bucuresti
- Compartimentul dezvoltare producție

februarie 1996 - octombrie 2000
consilier S.C . Benefica SA Bucureşti
- studii de fezabilitate
Str.Gârlei nr. 1 B, sector 1 Bucureşti
- Compartimentul tehnic
octombrie 2000 - decembrie 2004
deputat – Camera Deputaţilor
Preşedintele Comisiei speciale privind Sistemul naţional de decoraţii ; președinte de
subcomisie la Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională
Adresa: Palatul Parlamentului Str. Izvor nr.2 - 4, Sector 5, Bucureşti
- legiferare; propuneri legislative; conducere comisie specială
decembrie 2004 –mai 2019
șef serviciu administrativ AvP: 2005
consilier la Instituția Avocatul Poporului: 2006-2018
consilier coordonator ( director de cabinet al) Avocatul Poporului 2018 - mai 2019
Domeniu: Drepturile omului (drepturi civile şi politice)
Instituţia Avocatul Poporului, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3, Bucureşti
- funcţie executivă + de conducere
octombrie 2006 - prezent
Universitatea Hyperion din București:
Titluri didactice: lector univ. dr. 2006 - 2010; conf. univ. dr. 2010 - 2016 –acordat prin
Ordinul nr. 4472/2010 al Ministrului Educaţiei Naționale; prof. univ. dr. - din februarie
2016.
Funcții de conducere:
şef de catedră Facultatea de Drept, 2010 - 2011;
director de departament, Departamentul de Stiințe Sociale și ale Naturii
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- FSSUN, 2012 – 2018
- prodecan al Facultății de Stiințe Sociale, Umaniste și ale Naturii, mai 2018 – decembrie
2020
- Decan al Facultății de Stiințe Sociale, Umaniste și ale Naturii, decembrie 2020 -prezent
• Activitati si responsabilitati
principale

Cursuri predate:
Ciclul I Bologna disciplinele:
- Administrația Publică
- Instituţii şi politici europene
- Sistemul european al drepturilor omului
- Introducere în studii europene
- Politica externă și de securitate a Uniunii Europene
- Politici și strategii de securitate comparate
Ciclul II Bologna, disciplinele:
- Geopolitica Uniunii Europene
- Diplomație publică

• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate

Universitatea Hyperion din București, Calea Călărașilor nr. 169, sector 3, București
-

Predare, seminarizare diverse discipline din domeniile: administrație publică,
studii europene, studii de securitate

-

Conducere activității didactice la nivel de director de departament, prodecan,
decan

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

Septembrie 1968 - iulie 1972
Studii liceale
profil real
Liceul militar ” Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
Liceu cu bacalaureat

septembrie 1972- septembrie 1975
Şcoala superioară de ofiţeri activi de artilerie “Ioan Vodă” – Sibiu, diploma de studii –
specializarea Artilerie
discipline tehnico - economice - cu profil militar
septembrie 1982- septembrie 1984
Academia Militară Generală – Secţia Artilerie
licenţiat în ştiinţe militare
Atestat studii superioare de lungă durată - topogeodezie (1994)
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• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

2001
Absolvent al Colegiului Național de Apărare – diplomă de absolvire

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

2001- 2005
Doctorat – diplomă de doctor în ştiinţe militare ( tema: Controlul democratic civil privind
Armata – abordare interdisciplinară)
Secializarea: Securitate naţională şi euroatlantică
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”
studii doctorale
2002 - 2006
Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice
licenţiat în ştiinţe juridice
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”- Bucureşti
jurist
2006 - 2007
Diplomă de master ( şef de promoție - Ciclul II Bologna (master) - absolvit cu media
generală 10.00)
Dreptul Uniunii Europene
Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept
specializare în Dreptul Uniunii Europene
2002 -2009 - 7 cursuri de perfecționare în domeniu
2011 - prezent
Formator - educație și formare profesională cod COR 241205 / Certificat de absolvire

Ministerul Educaţiei Naționale ,Ministerul Muncii, Consiliul Național de Formare
Profesională a Adulților
Mediator (2018) - cod COR 243202 /certificat de absolvire eliberat de Consiliul de
Mediere
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APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE
LIMBA (I) MATERNA (E)

leadership - orientat către rezultate, spirit de echipă
Româna

AUTOEVALUARE
• Nivel european (*)

Germană
Intelegere
Ascultare
Citire
Proficent

B1

Vorbire
Participare
Discurs oral
la
conversaţie

Scriere
Exprimare scrisa

B1 proficent B1 proficent B1 proficent B1

Independent

-

-

Rusă
Intelegere
Ascultare
Citire
Proficent

B1

Vorbire
Participare
Discurs oral
la
conversaţie

Scriere
Exprimare scrisa

B1 proficent B1 proficent B1 proficent B1

Independent

-

-

Engleză
Intelegere
Ascultare
Citire
Suficent

A1

Vorbire
Participare
Discurs oral
la
conversaţie

A1 suficient A1 suficient A1

suficent

Scriere
Exprimare scrisa

A1

nivel de
baza

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

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE

-

capacitate de socializare
capacitate de negociere

RECUNOAȘTRE ACADEMICĂ și STIINȚIFICĂ

-

membru în organizarea unor conferinţe naţionale și internaționale

-

Coordonator al Colegiului de redacţie Analele Universităţii “Hyperion”Bucureşti – secţiunea Ştiinţe Politice, 2012- prezent

-

Redactor şef, Revista de drept şi administraţie publică – Universitatea
Hyperion , 2011

-

Redactor șef al Revistei de ştiinţe politice “Politikron”– Universitatea
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-

-

Hyperion, 2012 - prezent
-

Cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Științe Politice și Relații
Internațiomale al Academiei Române

-

Membru în Comitetul ştiinţific de organizare – ENEC (Econophysics, New
Economy and Complexity -International Conferences, Bucharest)

-

Evaluator național MEN - pentru studii în străinătate Ciclul I şi Ciclul II
Bolognia

-

Membru al Fundaţiei Colegiul Naţional de Apărare

-

Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR)

TITLURI ȘI DISTINCȚII: Cavaler al Ordinului Național “Steaua României”
Lista lucrărilor publicate (relevante):
1.

Articole studii/studii publicate în volumele unor unor manifestări stiințifice internaționale
recunoscute în țară și străinătate

•
•

•

•

•

Sesiunea de comunicări științifice AOSR, primavara 2020, The Romanian National
Goard 2021
Sesiunea de comunicări științifice AOSR, primavara 2017, Organizarea și
funcționarea instituțiilor sistemului national de securitate în contextul noilor paradigme
de securitate
Conferinţa internaţională ENEC 2017, Regionalization – European Approaches,
București, unic autor, publicată în Volumul conferinței internaționale ENEC 2017,
cota: 26C – C3 (ISSN: 2069-3508).
The Role of the National Security System Institutions in the context of the New
Security Paradigms, unic autor, publicat în Vol. 9 no 1/ 2017 Annals Series on Military
Sciences - Academy of Romanian Scientists
A XX-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională “The Knowledge
Based Organization” Section 7,

Administrative and Juridical Sciences,

Regionalization-betwen Political Goals and Requirements of the European Union, unic
autor, Sibiu 12-14 june 2014, ISBN 1843-6722, ATU, unic autor, volum indexat, ISI
•

Conferinţa internaţională organizată de Parlamentul României cu tema: Activitatea
de lobyy în spaţiul UE,

Palatul

Parlamentului,

Bucureşti,

29.

12.

2013,

Necesitatea reglementării activităţii de Lobyy în România, unic autor (in volum)
•

Masă rotundă organizată de Guvernul României cu participarea Consiliului Europei
Carta europenă a limbilor regionale şi minoritare, Implementare și monitorizare,
București, 10 aprilie 2008,

Contribuţia instituţiei Avocatul Poporului în domeniu( se

regăsește în Raport de țară).
•

Conferinţa Internaţională E.N.E.C. (Econofizică, Noua Economie și Complexitate), 26-
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•

28 mai 2011,

Politica energetică şi buna administrare în Uniunea Europeană,

unic autor,

ISSN: 1841–3404 -B+(in volum)

Conferinţa Internaţională E.N.E.C. (Econofizică, Noua Economie și Complexitate), 2010, 20-22 mai 2010, Universitatea Hyperion – Bucureşti P.A.C.Realitatea
Românească,, unic autor

•

ISSN: 1841–3404 - B+ (in volum)

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională: Stabilitate şi
Securitate Regională,14 - 15 aprilie 2011- UNAp, European Union Energy Policy,
unic autor,

ISBN 978-973-663-718-6 ISBN 978-073-663-719-6 ( vol. 1) -B+ (in

volum)
•

Conferinţa “Identitate şi stereotipuri. Conturarea percepţiei despre rromi în viziunea
mass-media”, București, 6 decembrie 2011, Pro–Democraţia, Agenţia de Monitorizare
a Presei, Agenţia Naţională pentru Romi, Opinia instituţiei Avocatul Poporului în
domeniu (in volum)

•

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională: Securitate şi
apărare europeană în condiţiile crizei financiare, 15- 16 aprilie 2010 - UNAp, Future
Common Agricultural Policy, unic autor, ISBN 978-973-663-718-6, ISBN 978-073-663719-6 ( vol. 1) -B+

•

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională: Stabilitate şi
Securitate Regională, 9 - 10 aprilie 2009- UNAp, Locul şi rolul Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării în arhitectura puterilor statului (The Place and Role of the Supreme
State Defense Council in the Architecture of the State s Powers), unic autor, ISBN
978-973-663-718-6 (general) ISBN 978-073-663-719-6 ( vol. 1)- B+

•

Masă rotundă organizată de Guvernul României cu participarea Consiliului Europei cu
tema: “Carta europenă a limbilor regionale şi minoritare, Implementare și
monitorizare,” București, 10 aprilie 2008,

Rolul

Avocatul

Poporului

în

aplicarea Cartei Limbilor (se regăsește în Raport de țară).
•

Dezbatere internațională organizată de Institutul pentru Politici Publice cu tema:
“Abordări instituțonale în combaterea extremismului și intoleranței”, 11-2 iulie 2008,
Sighișoara, Opinia instituției Avocatul Poporului în domeniu. Exemple de urmat. ( s-a
publicat în broșură).

•

A XIV-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională “The Knowledge
Based Organization” Section 3, Law and public Administration,

The Role of Civil

Democratic Control in a Good Function of the Rule of Law, Sibiu 27–28 noiembrie 2008,
ISBN 1843-6722, ATU, unic autor, volum indexat B+
•

O.S.C.E..Conference on Combating Discrimination and Promoting Mutual Respect
and Understanding (Follow–up to the Cordoba Conference on Anti–Semitism and
Other Forms of Intolerance, Bucharest), 7 and 8 june 2007, The role of the
Ombudsman in combating discrimination ( în sinteza conferinței OSCE).
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•

A XII-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională “The Knowledge
Based Organization”, Sibiu 22 –25 noiembrie 2007.: Preşedintele României şi
administraţia publică.

Regimul juridic al stărilor excepţionale (The Prezident of

Romania and the public administration. The juridical regime of the state of exception) –
Sibiu 22 –25 noiembrie 2007, , ISBN 1843-6722, ATU, unic autor, B+
•

A XI-a sesiune de comunicări ştiinţifice internaţionale “ Man in the Knowledge Based
Organization”,

Controlul democratic civil privind domeniul de securitate.

Redimensionarea rolului Consiliului Suprem de Apărare al Ţării (The civil democratic
control of the democratic control of the security sector. Reconsidering the role of the
Supreme Council for Country’s Defense), Sibiu 23 - 25 noiembrie 2006, ISBN 18436722 ATU, unic autor, B+
•

Congresul international “Apa – un miracol”, Academia Oamenilor de Stiință din
România, Mamaia 1-4 iunie 2004, Secțiunea 4, Apele maritime, surse potențiale ale
dezvoltării durabile, Războiul și marea (The War and the Sea), unic autor (s-a publicat
în volum).

2.

Articole / studii publicate în reviste de specialitate recunoscute în țară și în străinătate

•

Revista Drepturile Omului - Institutul Român pentru Drepturile Omului, nr.4/2012,
Paradigma de securitate şi drepturile omului la începutul secolului al XXI-lea, unic
autor, ISSN 1220-613X- B

•

Revista de drept şi administraţie publică, nr. 1/2011, Regimul juridic al stărilor
excepţionale din perspectiva administraţiei publice, unic autor, ISBN 2069-3796 - C

•

Buletinul Informativ nr. 3/2010 al Avocatului Poporului,

Rolul Comisiei Europene

împotriva Rasismului şi Intoleranţei – ECRI, unic autor, ISBN -1581-6322 – C
•

Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale - Institutul Academiei Române,
Tom VII, nr.4/2010,

Politica Alimentară și Agricolă Comună - unic autor,

ISBN -1581-6322 - B+
•

Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale - Institutul Academiei Române,
Tom VI, nr.2/ 2009, Raportul (de putere) dintre Preşedintele României şi administraţia
publică, unic autor ISBN 973-7745-04-3 –B

•

The European Ombudsman — Newsletter (Mediateurs de l'Europe. Bulletin d'
Information)– Bruxelles, No.1/2008;

Aspects from the practice of the Romanian

Advocate of the People concerning the ex officio procedure, Unic autor, ISSN16803841©European, Communications and the authors, unic autor, revistă indexată ISI
•

The European Ombudsman — Newsletter (Mediateurs de l'Europe. Bulletin d'
Information)– Bruxelles, No.1/2008;

Aspects from the practice of the Romanian

Advocate of the People concerning the ex officio procedure, Unic autor, ISSN16803841©European, Communications and the authors, unic autor, revistă indexată ISI
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•

Revista Drepturile Omului - Institutul Român pentru Drepturile Omului, nr. 1/2007,
Perfecționarea mecanismelor controlului democratic civil, garanția respectării la
standarde europene a drepturilor și libertăților fundamentale, unic autor, ISSN 1220613X- B

Contracte de cercetare academică
•

Contract de cercetare nr. 642/30.10. 2012 (2 ani) cu tema: Noile paradigme de
securitate şi drepturile omului – beneficiar: Institutul Român pentru Drepturile Omului,
termen de predare: 31. 12. 2013, predat la 30. 11. 2013. – unic cercetător

•

Contract de cercetare nr. 78/ 04. 03. 2009 (2 ani) cu tema: Rolul Instituției
Ombudsmanului din România – beneficiar: Institutul Român pentru Drepturile Omului,
termen de predare: 31. 12. 2011 – predat la 26. 05. 2011 – unic cercetător

•

Contract de cercetare nr. 243/11.12. 2007 (2 ani) cu tema: Raporturile dintre
Parlament şi autorităţile administraţiei publice din domeniul de securitate. – beneficiar:
Institutul Român pentru Drepturile Omului, termen de predare: 31. 12. 2009 – predat
la 24.03.2009. Finalitate - s-a publicat broșura: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi
controlul parlamentar asupra acestuia (intrat în Biblioteca Consiliului Legislativ reper:
342.5/B17 – indicat ca bibliografie privind proiectul de modificare a Constituției 2013,
art. 119) – unic cercetător

Volume şi în broşură ( unic autor) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemul decoratiilor militare – 2000. Sistemul Naţional de Decoraţii
(The Military System of Decorations), Editura Economică, Bucureşti
2005, editată în 2000 deexemplare
Scurt tratat de administraţie publică, Editura Victor , Bucureşti, 2009
Construcția Europeană (din ciclul Studii Europene), Editura Victor,
Bucureşti, 2009
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi controlul parlamentar asupra
acestuia, Editura Institutului Român pentru Drepturile Omului,
Bucureşti, 2009.
Administraţia publică, Ed. Victor Bucureşti, 2011
Strategii şi politici de securitate, Editura Victor, Bucureşti , 2011
Sistemul European al Drepturilor Omului, Editura Victor, Bucureşti,
2013
Instituții și Politici Europene, Editura Victor, Bucureşti, 2018

Bucureşti, 10. 12. 2020

Prof. univ. dr. Dorel Bahrin
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