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Informaţii personale
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

CHIRIAC MIRCEA–DĂNUŢ
BUCUREŞTI, Str. Drumul Taberei, nr.120, bl. OD-1, sc.2, et. 6, ap. 69, sector 6.
0729744761
-danutmirceachiriac@ yahoo.com
Română
31, ianuarie, 1957

Experienţă profesională
• Perioada 2011 • Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
şi responsabilităţi
• Perioada 2008 - 2011
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
şi responsabilităţi
• Perioada 2005 - 2008
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
şi responsabilităţi
• Perioada 2002 – 2005
• Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Hyperion,Calea Călăraşilor,169, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Activităţi didactice, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii,
Profesor universitar ;Prof.univ.asociat,conducător de doctorat,domeniul,,Informaţii şi
securitate naţională” la Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, coordonarea activităţii de doctorat cu doctoranzii.
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Activităţi didactice, Facultatea de Comandă şi Stat Major
Profesor universitar asociat, conducător de doctorat în domeniul “Securitate naţională”
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, coordonarea activităţii de doctorat cu doctoranzii.
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Activităţi didactice, Facultatea de Comandă şi Stat Major
Profesor universitar,conducător de doctorat şi şef al comisiei didactice ,,Sisteme şi
doctrine politico-militare”
Desfăşurarea cursurilor conform repartiţiei sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, ,
coordonarea activităţii comisiei didactice.
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
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• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
şi responsabilităţi
• Perioada 1991 – 2002
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
şi responsabilităţi
• Perioada 1990 - 1991
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
şi responsabilităţi
• Perioada 1986-1990
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
şi responsabilităţi

Activităţi didactice, Facultatea de Comandă şi Stat Major
Conferenţiar universitar
Desfăşurarea cursurilor conform repartiţiei sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică,
perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea materialelor didactice.
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Activităţi didactice, Colegiul de Război
Lector universitar
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, întocmirea materialelor didactice.
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Activităţi didactice, Colegiul de Război
Asistent universitar
Desfăşurarea seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale
Centrul de Instrucţie al Artileriei şi Rachetelor AA, BUCUREŞTI
Activitate didactică in cadrul catedrei ,,Ştiinţe sociale”
Lector, lector şef
Întocmirea documentelor de planificare, planurilor de învăţământ, pentru
desfăşurarea învăţământului în cadrul Centrului.

• Perioada 1979-1986
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
şi responsabilităţi

Centrul de Instrucţie al Artileriei şi Rachetelor AA, BUCUREŞTI
Activităţi operative
Comandant subunitate
Responsabilitatea desfăşurării tuturor activităţilor operative şi de instruire ale personalului
din subordine.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 1997 – 2000
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul
studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ

Universitatea BUCUREŞTI, Facultatea de Istorie
Istorie
Diploma seria B, Nr. 0001408 din 07.05.2001, Cum Laudae
Pregătirea prin DOCTORANTURĂ

• Perioada 1996 – 1999
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, BUCUREŞTI, ROMÂNIA.
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
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• Domeniul
studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ

Ştiinţe Militare
Studii universitare de lungă durată,
Diploma seria P Nr.0003412 din 24.03 2000.
Pregătirea prin DOCTORANTURĂ

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, BUCUREŞTI, ROMÂNIA.
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul
Curs utilizare microcalculatoare
studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire Sr.4/ 4970 /27.01.1996
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ

Curs de specializare

• Perioada 25.09-06.11.1995
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul
studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
• Perioada 1994 –1995
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul
studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
• Perioada 11.01-09.07.1993
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul
studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, BUCUREŞTI, ROMÂNIA.
Pregătire psihopedagogică şi metodică a cadrelor din A.I.S.M.
Diploma seria D 1101/95
Curs postuniversitar

Institutul Român de Studii Internaţionale/Centrul European de Studii de Securitate
Securitate naţională
Certificat de absolvire, AS 4218/ 01februarie 1996
Curs postuniversitar

Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, BUCUREŞTI, ROMÂNIA.
Limba engleză
Certificat de absolvire Sr. C, nr. 217/09.07.2003
Curs de perfecţionare

• Perioada 1985 – 1990
• Numele şi tipul instituţiei de
Universitatea BUCUREŞTI, Facultatea de Istorie-Filosofie
învăţământ şi al organizaţiei
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profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul
Istorie, specializarea ,,istorie-filosofie”
studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută Studii universitare de lungă durată, Diploma seria I Nr.5486 din 24.09.1990.
• Nivelul de clasificare a formei
Licenţă
de instruire/învăţământ
• Perioada 1976 – 1979
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul
studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ

Şcoala militară de ofiţeri activi de artilerie şi rachete antiaeriene ,,Leontin Sălăjan”, BRAŞOV.
Specialitate şi tactică de artilerie şi rachete antiaeriene; organizaţiile militare /
metodica instrucţiei unităţilor şi subunităţilor de artilerie şi rachete antiaeriene
Ofiţer/ diploma seria „AO” nr. 3154 din 19.09.1979
Studii militare, 3 ani

• Perioada 1972 – 1976
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Domeniul
studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ

Liceul Militar ,,Dimitrie Cantemir”, BREAZA
Real
Bacalaureat / diploma seria „J” nr. 58200 din 1976
Studii liceale

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

LIMBA MATERNĂ

Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european
Limba engleză
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISTICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Septembrie 2020

Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie

Utilizator
Utilizator
B2 experiment B2 experiment B1
at
at

Utilizator
B1
elementat

Utilizator
elementat

Scriere
Exprimare scrisă
B2

Utilizator
experimentat

Muzicale, recitare.
Spirit de echipă; obiectiv şi cinstit; bun coleg şi camarad; altruist.
Foarte bun organizator; capacitate mare de analiză şi sinteză ;atenţie distributivă.
Utilizare de rutină a aparaturii de birou, MS Office, Internet.
Utilizator calculatoare (Windows, XP-Word, Excel, Power-Point).
PROF.UNIV.DR.CHIRIAC MIRCEA DANUT
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