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C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPASS 

 

 

   
   

INFORMAŢII  PERSONALE   
   

Nume/ prenume  CRĂCIUN IOAN 
Adresa(e)  Str. Panduri, Nr.60, Bl. B, Sc.1, Et.2, Ap.211, Sect. 5, BUCUREŞTI 

Telefon(oane)  +40(0) 745095187 
E-mail (uri)  craciun64@gmail.com 

Sex  Masculin 

• Perioda   Decembrie 2018 - prezent 
• Funcţia  sau postul ocupat   Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat 
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 - a) coordonează activităţile legate de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat; 

b) conduce şedintele și duce la îndeplinire hotărârile consiliului studiilor universitare de 
doctorat; 
c) răspunde de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere la 
studiile universitare de doctorat; 
d) reprezintă IOSUD în relaţiile cu alte structuri ale universităţii sau cu terţi; 

- e) îndrumă programe de doctorat în domeniul ”Informații și Securitate Națională”; 
- f) membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor 

Universitare (CNATDCU) - Președinte al Comisiei de Științe Militare, Informații și 
Ordine Publică. 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, 68-72 Str. Panduri, Bucureşti, România 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
 Educaţionale şi de cercetare ştiinţifică 

   

• Perioda   Iunie 2012 – Decembrie 2018 
• Funcţia  sau postul ocupat   Profesor/Şeful Departamentului pentru Studii de Securitate și Leadership din Colegiul NAțional 

de Apărare/Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, 68-72 Str. Panduri, Bucureşti, 
România 

• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 - Desfăşoară activităţi de predare în domeniul relațiilor internaționale, studiilor de securitate 
şi managementului crizelor; 

- Coordonează activităţile de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor Comisiei 
didactice  Managementul Crizelor şiOperaţii  Multinaţionale; 

- Proiectează planurile de învăţământ cu specific de securitate, relații internaționale şi 
managementul crizelor; 

- Conduce activităţi de cercetare ştiinţiifcă, proiecte de cercetare şi organizează activităţi de 
diseminare a cercetării; 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, 68-72 Str. Panduri, Bucureşti, România 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
 Educaţionale şi de cercetare ştiinţifică 

• Perioda   Iunie 2008 - Iunie 2012 
• Funcţia  sau postul ocupat   Director Departament Operaţii JOINT, Şcoala NATO, Oberammergau, Germania 
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 - Activităţi de predare în domeniul managementului crizelor şi plaificării operaţiilor de 

răspuns la crize; 
- Coordonare a programului academic NATO Operations Planning Course 
- Dezvoltarea planurilor de învăţământ specifice; 
- Organizarea şi desfăşuraea activităţilor de cercetare ştiinţifică de profil; 

• Numele şi adresa angajatorului  Şcoala NATO, Strada Am Reinenbichl, 82487, Oberammergau, Germania 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
 

 Educaţionale şi de cercetare ştiinţifică 

• Perioda   Octombrie 2005- Iunie 2008 
• Funcţia  sau postul ocupat   Şef comisie didactică / Conferenţiar universitar, disciplina Managementul crizelor 
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• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Managementul crizelor, Operaţii multinaţionale, Operaţii în sprijinul păcii, Operaţii 
NATO de răspuns la crize şi diverse cursuri specifice specializării.  

 Elaborare planuri şi programe analitice, elaborare de materiale didactice. 

 Lucrări diverse de cercetare – proiectare, testare şi evaluare de produse, elaborare de 
materiale didactice. 

 Directorul ,,Centrului de Cercetări Euroatlantice”; 

 Membru al Biroului Consiliului Ştiinţific al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. 
• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Şoseaua Panduri 68-72, sector 5, Bucureşti 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
 Activitate de învăţământ în domeniile securităţii şi apărării naţionale, managementului crizelor şi 

politică de apărare 

• Perioda   28 februarie 2005-30 august 2005 
• Funcţia  sau postul ocupat   Ofiţer de Stat Major pentru Operaţii Navale  

• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Monitorizarea, elaborarea de planuri şi sprijinul operaţiilor navale ale Componentei 
Maritime a Operaţiei „Enduring Freedom” 

• Numele şi adresa angajatorului  Combined Joint Task Force Horn of Africa – Djibouti, Cornul Africii 

• Tipul activităţii  sau sectorul de 
activitate 

 Activităţi de stat major 

• Perioda   Martie 2004 – Octombrie 2005 
• Funcţia  sau postul ocupat   Conferenţiar universitar, disciplina Tactica şi  Arta Operativă a Forţelor Navale 

• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Diverse cursuri specifice specializării; cursuri din domeniul Forţelor Navale.  
Îndrumător grupe învăţământ de formare şi învăţământ postuniversitar. 
Lucrări diverse de cercetare – proiectare, testare şi evaluare de produse, elaborare de materiale 
didactice.  

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Şoseaua Panduri 68-72, sector 5, Bucureşti 

• Tipul activităţii  sau sectorul de 
activitate 

 
 

Activitate de învăţământ universitar şi postuniversitar, inclusiv doctorat 

• Perioda   Octombrie 1998 – Martie 2004 
• Funcţia  sau postul ocupat   Lector universitar/şef de lucrări; instructor superior 

• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Diverse cursuri specifice specializării; cursuri din domeniul Forţelor Navale.  
Îndrumător grupe învăţământ de formare şi învăţământ postuniversitar. 
Lucrări diverse de cercetare – proiectare, testare şi evaluare de produse, elaborare de materiale 
didactice. 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Şoseaua Panduri 68-72, sector 5, Bucureşti 

• Tipul activităţii  sau sectorul de 
activitate 

 
 

Activitate de învăţământ universitar şi postuniversitar 

• Perioda   Octombrie 1997 – Octombrie 1998 
• Funcţia  sau postul ocupat   Of.2 Biroul Planificare Organizare Învăţământ 

• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Lucrări diverse de planificare a învăţământului superior - elaborare de materiale didactice. 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Şoseaua Panduri 68-72, sector 5, Bucureşti 

• Tipul activităţii  sau sectorul de 
activitate 

 Activitate de planificare a învăţământului universitar 

• Perioda   Iulie 1996 – Octombrie 1997 
• Funcţia  sau postul ocupat   Of.2  Automatizarea conducerii trupelor 

• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Responsabil cu coordonarea proceselor privind automatizare a conducerii forţelor la nivelul unei 
mari unităţi de nave. 

• Numele şi adresa angajatorului  Mare unitate de nave, Constanţa 

• Tipul activităţii  sau sectorul de 
activitate 

 Management organizatoric  

• Perioda   Septembrie 1993 – Iulie 1996 
• Funcţia  sau postul ocupat   Of. student, Facultatea de Comandă Stat Major şi Tehnică Militară 
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Specializare în proiectarea, organizarea şi automatizarea activităţilor de comandă şi stat 

major din cadrul comandamentelor de unităţi şi mari unităţi de marină. 
• Numele şi adresa angajatorului  Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa 

• Tipul activităţii  sau sectorul de 
activitate 

 Management organizatoric  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
• Perioda  23.03 - 31.05. 2012  

• Calificarea / diploma obţinută   Analist Probleme ale securităţii contemporane “Program in Advanced Security Studies” 
• Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 
Relaţii Internaţionale, Studii de Securitate, Managementul Crizelor 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 

 
George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Germania 

•Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
Clasificarea internaţională 

• Perioda  06 - 24.07. 2009  

• Calificarea / diploma obţinută   Analist SSTAR -  “Security, Stability, Transition and Reconstruction Course” 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Relaţii Internaţionale, Studii de Securitate, Managementul Crizelor 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

    George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Germania 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Clasificarea internaţională 

• Perioda  14 - 25.07. 2008  

• Calificarea / diploma obţinută   Ofiţer Planificare Operaţii NATO de răspuns la crize – “NATO Operational Planning Course”  

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Planificare operaţională strategică 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

    NATO School, Oberammergau, Germany 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Clasificarea internaţională 

• Perioda  30.01-03.02. 2006  
• Calificarea / diploma obţinută   Manager training şi educaţie NATO - “NATO Academic Instructor Course” 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Management educaţional 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

   NATO School, Oberammergau, Germania 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Clasificarea internaţională 

• Perioda  22.05-23.06.2006 
• Calificarea / diploma obţinută   Abilităţi comunicare Limba Engleză - “Programul de pregătire nr.4b” 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Limba Engleză 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Departamentul de Limbi Străine din cadrul Universitatii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 
Romania 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Clasificarea naţională 

• Perioda  01.02- 30.07.2004 
• Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de master - Modulul "NATO Senior Executive Master Course" 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Administraţie NATO, Relaţii Internaţionale, Studii de Securitate 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Centrul de Studii NATO din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politico-Administrative, Bucureşti 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Clasificarea naţională 

• Perioda  01.10.1999 - 17.11.2003 
• Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de doctor - Studii doctorale 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 
Ştiinţă militară, Relaţii Internaţionale, Studii de Securitate 

http://www.gapa.de/
http://www.gapa.de/
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• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Clasificarea naţională 

• Perioda  septembrie 1993- iulie 1996 
• Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de absolvire  

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Ştiinţă militară / conducerea acţiunilor militare - Perfecţionare postuniversitară 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Comandă Stat Major şi Tehnică Militară 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Clasificarea naţională 

• Perioda  octombrie 1982 – iulie 1986 
• CALIFICAREA / DIPLOMA 

OBŢINUTĂ  
 

Diplomă de absolvire/licenţă 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Naval/Conducerea şi exploatări navale 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Facultatea Navigaţie, Constanţa 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Clasificarea naţională 

   
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

 
 Competenţe educaţionale şi de formare; 

Analist securitate;  
Planificator NATO atestat;  
Mediator calificat. 

COMPETENŢE DE COMUNICARE  Competenţe foarte bune de comunicare în limba română şi engleză 

COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE/MANAGERIALE  

 Competenţe manageriale dovedite (Director de departament, Directorul Centrului de Cercetări 
Euro-Atlantice); 
Organizator de sesiuni de comunicări ştiinţifice şi workshop-uri. 
Organizator de cursuri de instruire (director de proiect şi coordonator echipă de traineri). 

COMPETENŢE INFORMATICE  Competenţe în operarea cu tehnică multimedia specifică (PC desk+laptop, sistem de proiectie, 
de amplificare etc.) 

   
 

 
 
 

                   14 Februarie 2019                      Ioan Crăciun 

LIMBA (I) STRĂINĂ (E) CONOSCUTĂ (E) 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba Engleză B2 B2 B2 B2 A2 

Limba Franceză A2 A2 A1 A1 A1 
  


