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INFORMAŢII PERSONALE 

  
Nume  NĂBÂRJOIU NECULAE 
E-mail  nnabarjoiu@yahoo.com  

Naţionalitate  Română 
 
EXPERIENŢA UNIVERSITARĂ 

• Perioada (de la – până la)  1997 - prezent 
• Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Romano Americană (2006 - prezent) 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Cursuri: Managementul informatiilor, Managementul crizelor si conflictelor, Strategii euroatlantice 
de securitate si Managementul schimbării, Securitate militară, Management militar, 
Managementul resurselor.  
Metode moderne de management al firmei şi Administraţie publică în context european.  

• Funcţia sau postul ocupat  1997-1999 lector universitar asociat la Universitatea Valahia Târgovişte; 
2000-2008, invitat la UNAp; 2005-2010, conferenţiar şi profesor asociat Valahia Târgovişte 
2006-prezent, profesor asociat la URA Bucuresti 

• Activităţi şi responsabilităţi  Predare, evaluare, coordonare la licenţă şi disertaţii. Studii de caz.  
 
 

• Perioada (de la – până la)  01.11.2003 –09.12.2009 
• Numele şi adresa angajatorului  Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat – Guvernul României, Bucureşti 
• Tipul activităţii   Consiliere, documentare, reprezentare 
• Funcţia sau postul ocupat  Consilier – şef de serviciu Educaţie de securitate  - Oficiul Registrului Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat  (ORNISS) - Guvernul României  
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - consiliere pe problemele specifice protecţiei informaţiilor clasificate; - educaţie de securitate; 
- relaţionare cu ministerele / autorităţile desemnate de securitate; - armonizare legislativă. 

 
• Perioada (de la – până la)  2001- 2003 
• Numele şi adresa angajatorului  Preşedinţia României, Bdul Geniului nr. 1-3, Sector 5, Bucureşti 
• Tipul activităţii   Consiliere pe probleme de apărare 
• Funcţia sau postul ocupat  Şef de direcţie, detaşat Consilier pe probleme de apărare în Departamentul Securităţii 

Naţionale din Administraţia Prezidenţială 
• Activităţi şi responsabilităţi  -consiliere; -reprezentare; -cercetare ştiinţifică în domeniul securităţii şi apărării. 

 
• Perioada (de la – până la)  1998 - 2001 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Apărării, Statul Major General,  Str.Izvor nr. 3-5, Sector 5 Bucureşti 
• Tipul activităţii   - cercetare ştiinţifică 
• Funcţia sau postul ocupat  Şeful Secţiei Regulamente / şeful Serviciului Doctrine şi Regulamente 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - elaborarea doctrinelor la nivel strategic; 
- elaborarea noii generaţii a regulamentelor militare generale; 
- expertizarea doctrinelor şi regulamentelor elaborate la categoriile de forţe armate. 

 
• Perioada (de la – până la)  1994 - 1998 
• Numele şi adresa angajatorului  MApN 
• Tipul activităţii   Management organizaţional specific structurilor militare 

F O R M U L A R  D E  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E A N  
 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
• Perioada (de la – până la)  03.05 2010 – 29.07.2011 
• Numele şi adresa angajatorului  BLOM ROMÂNIA 
• Tipul activităţii   Trainning - Managementul schimbării 
• Funcţia sau postul ocupat  Manager de proiect 
• Activităţi şi responsabilităţi  Training managerii de top şi de mijloc; Consiliere management. 

mailto:nnabarjoiu@yahoo.com
mailto:nnabarjoiu@yahoo.com


 

Pagina 2 - Curriculum vitae al 
[ NABARJOIU Neculae] 

  

  

 

• Funcţia sau postul ocupat  Comandant al Centrului de instrucţie şi comandant al Garnizoanei Târgovişte 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - managementul structurilor militare tip brigadă de infanterie moto, cu efective active în 
specialităţile: infanterie, artilerie, artilerie şi rachete aa, geniu, chimic, transmisiuni şi logistică;  
- pregătirea rezerviştilor la nivel brigadă de infanterie; 
- coordonarea activităţilor specifice unei garnizoane cu potenţial militar important; 
- promovarea intereselor armatei, militarilor şi rezerviştilor, îmbunătăţirea imaginii în societate. 

 

• Perioada (de la – până la)  1986 - 1994 
• Numele şi adresa angajatorului  Armata 1 Bucureşti, Str. Antiaeriană, nr. 8, Sector 5, Bucureşti 
• Tipul activităţii   - stat major, nivel operativ 
• Funcţia sau postul ocupat  Locţiitorul şefului Secţiei Apărare AA  
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - proiectarea scenariilor şi simularea acţiunilor militare specifice; 
- organizarea şi executarea tragerilor de luptă şi imitate; 
- coordonarea serviciului de luptă permanent şi al serviciului operativ. 

 

• Perioada (de la – până la)  1982 - 1986 
• Numele şi adresa angajatorului  MApN 
• Tipul activităţii   Management militar la nivel unitate 
• Funcţia sau postul ocupat   comandant 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - instruirea efectivelor active în specialităţile: artilerie şi rachete AA, radiolocaţie, transmisiuni şi 
cercetare specifice armei; 
- pregătirea rezerviştilor la nivel brigada de artilerie AA;  
- organizarea şi executarea tragerilor de luptă şi imitate. 

 

• Perioada (de la – până la)  1976 - 1982 
• Numele şi adresa angajatorului  MApN 
• Tipul activităţii   Management militar, activitate de stat major la nivel unitate 
• Funcţia sau postul ocupat  Şef de stat major de divizion şi de regiment de rachete antiaeriene KUB 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - organizarea de cursuri pentru pregătirea cadrelor, instruirea efectivelor în vederea executării 
tragerilor de luptă şi imitate; 
- executarea serviciului de luptă permanent; 
- antrenarea efectivelor pentru desfăşurarea aplicaţiilor tactice cu trageri, în condiţii de bruiaj; 
- organizarea şi desfăşurarea de misiuni cu unitatea de rachete AA în străinătate. 

 

• Perioada (de la – până la)  1975-1976 
• Numele şi adresa angajatorului  MApN 
• Tipul activităţii   - stat major la nivel unitate 
• Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer 2 cu pregătirea de luptă  
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - instruirea efectivelor active în specialităţile: artilerie şi rachete AA, radiolocaţie, transmisiuni şi 
cercetare specifice armei; 
- pregătirea rezerviştilor la nivel brigada de artilerie AA;  
- organizarea şi executarea tragerilor de luptă şi imitate. 

 

• Perioada (de la – până la)  1973 - 1975 
• Numele şi adresa angajatorului  Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti 
• Tipul activităţii   Învăţământ 
• Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer student 
• Activităţi şi responsabilităţi  − proiectarea scenariilor şi simularea acţiunilor militare; joc de război. 

 
 

• Perioada (de la – până la)  1968 - 1973 
• Numele şi adresa angajatorului  MApN 
• Tipul activităţii   Management militar la nivel subunitate 
• Funcţia sau postul ocupat  Comandant de pluton şi baterie de artilerie antiaeriană 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - instruirea efectivelor pentru acţiuni închegate pe plutoane şi baterie, conform scenariilor.  
- educaţia specifică mediului militar, cultivarea valorilor ostăşeşti. 
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STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 
• Perioada (de la – până la)  15.02 - 30.06. 2011 
• Numele instituţiei de învăţământ  Universitatea Româno Americană 
• Principalele calificări însuşite  Curs postuniversitar de specializare - Business intelligence 
• Perioada (de la – până la)  15.11 - 15.12. 2009 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Ministerul Administraţiei şi Internelor, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Colegiul Naţional de Afaceri Interne pentru  demnitari 

• Principalele calificări însuşite  Curs postuniversitar de specializare în domeniul securităţii naţionale 
• Perioada (de la – până la)  14 - 16.09. 2009, 24 de ore 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
TOP QUALITY MANAGEMENT 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Manager proiect, cod COR 241919 
Organizare: precizarea cerinţelor proiectului, estimarea şi identificarea resurselor, elaborarea 
programelor pentru proiecte, asigurarea resurselor opţionale pentru proiect. 
Management: asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului, identificarea şi 
controlul riscurilor pentru oameni, proprietăţi şi mediu, conducerea implementării proiectului. 

• Perioada (de la – până la)  07 - 11.09. 2009, 40 de ore 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
TOP QUALITY MANAGEMENT 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Formator, cod COR 241205 
Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la formare, 
aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 
Managementul programelor de formare: marketingul formării, proiectarea programelor de 
formare, organizarea programelor şi stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea 
calităţii programelor şi stagiilor de formare  

 

• Perioada (de la – până la)  27.10- 15.11. 2007 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Ministerul Apărării Naţionale, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Colegiul Naţional de Apărare pentru  demnitari 

• Principalele calificări însuşite  Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii naţionale 
 

• Perioada (de la – până la)  2003-2004 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Colegiul de management al resurselor apărării şi educaţional 

• Principalele calificări însuşite  Curs postuniversitar 
• Numele calificării primite  Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

 

• Perioada (de la – până la)  2003 - 2004 
• Numele instituţiei de învăţământ  British Council 
Principalele calificări însuşite  Curs modular de limba engleză 

 

• Perioada (de la – până la)  2003 (4 luni) 
• Numele instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice, Bucureşti 
Principalele calificări însuşite  Cunoaşterea şi utilizarea calculatorului 
• Numele calificării primite  European Computer Driving Licence (ECDL) 

 

• Perioada (de la – până la)  1999-2000 (6 luni) 
• Numele instituţiei de învăţământ  Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti 
Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs intensiv de engleză americană 

• Numele calificării primite  Nivelul II conform STANAG 6001 
 

• Perioada (de la – până la)  1995-1998 
• Numele instituţiei de învăţământ  Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti 
Principalele calificări însuşite  Doctorat în ştiinţe militare, specializarea Artă operativă 
• Numele calificării primite  Doctor în ştiinţe militare 

 

• Perioada (de la – până la)  1985 – 1986 (6 luni) 
• Numele instituţiei de învăţământ  Academia Militară  
Principalele calificări însuşite  Curs postuniversitar de artilerie şi rachete antiaeriene 
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• Perioada (de la – până la)  1981 – 1982 (4 luni) 
• Numele instituţiei de învăţământ  Marele Stat Major 
Principalele calificări însuşite  Curs pe linie de organizare mobilizare 

 
 

• Perioada (de la – până la)  12.08 – 12.12. 1976 
• Numele instituţiei de învăţământ  Academia Trupelor de Apărare Antiaeriană, Kiev 
Principalele calificări însuşite  Curs de specializare în domeniul rachetelor antiaeriene KUB 

 

• Perioada (de la – până la)  1973 - 1975 
• Numele instituţiei de învăţământ  Academia Militară, Facultatea de aviaţie şi apărare antiaeriană 
Principalele calificări însuşite  Ştiinţe militare, studii superioare militare (masterat) 
• Numele calificării primite  Ofiţer licenţiat în specialităţi şi funcţii civile: electrotehnică, electro-mecanică tehnologică, maşini 

şi aparate electrice; atestat nr. 1691/1994 eliberat Ministerul Apărarii şi Ministerul Învăţământului 
 

• Perioada (de la – până la)  1965 - 1968 
• Numele instituţiei de învăţământ  Şcoala militară de ofiţeri activi de artilerie, rachete AA şi radiolocaţie - Braşov 
Principalele calificări însuşite  Învăţământ militar superior Arma artilerie şi rachete AA, specialitatea electroradiotehnică, Ofiţer 

 

• Perioada (de la – până la)  1961 -1963 
• Numele instituţiei de învăţământ  Liceul Ienăchiţă Văcărescu – Târgovişte şi Liceul Militar Dimitrie Cantemir Breaza 
Principalele calificări însuşite  Studii liceale, 2 ani liceu militar;    Diplomă de bacalaureat 

 
LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
  ENGLEZĂ RUSĂ 
• Abilitatea de a citi  Bine Bine 
• Abilitatea de a scrie  Bine Bine 
• Abilitatea de a vorbi  Satisfăcător Satisfăcător 
Abilitatea de a asculta  Satisfăcător Satisfăcător 

 
APTITUDINI ARTISTICE  - autor de eseuri 

 
APTITUDINI SOCIALE  Spirit de echipă, lucru eficient cu omul, bun ascultător, urmat cu convingere în acţiuni sociale 

 
APTITUDINI ORGANIZATORICE  Management organizaţional de nivel înalt, fermitate, coordonare eficientă a grupurilor de lucru, 

leaderdership. 
 
COMPETENŢE TEHNICE  - utilizarea calculatorului 

 
RECUNOAŞTEREA 
REALIZĂRILOR 
ŞTIINŢIFICE ŞI 
PROFESIONALE  

 1. Membru corespondent al Academiei Americano-Române (ARA), începând cu 1997, membru 
titular, din 1999 

2. Membru al Consiliului Ştiinţific de la Mannhein-Germania, afiliat ARA din 2000 
3. Membru de onoare al Consiliului Naţional al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor din 2002 
4. Membru al Secţiei de Istorie Militară, Filiala Timişoara a Academiei Române din 2002 
5.Colaborator permanent al Revistei române de drept umanitar cu rubrica: „Din tradiţiile 
umaniste ale Armatei Române. Mărturii pentru eternitate”, începand din 2004 

6. Membru al Institutului Economiştilor „CEDIMES” Franţa, Valahia Târgovişte, din 2006 
7. Membru al Societăţii scriitorilor târgovişteni, începând cu decembrie 2006 
8. Membru al International Police Association, începând cu 2008 

  9. Prezentat în Enciclopedia Personalităţilor din România, Hübners Who is Who (2007 şi 2009). 
Titluri didactice: lector universitar (prin Hotărârea Senatului Universitaţii Valahia din Târgovişte, 
1997, sociologie economică), conferenţiar universitar (prin Ordinul ministrului nr.37617 din  
05.08.2005), profesor universitar (prin Ordinul ministrului nr.3610 din 03.04.2009) 
Ordine ale Preşedintelui României: Meritul militar, clasa a-3-a (1983), a-2-a (1988), şi 1-a 
(1993), Tudor Vladimirescu clasa V-a (1984) şi Cavaler al Ordinului Virtutea Militară în grad de 
ofiţer (2002)  

 
PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B 

  General de brigadă (r) prof.univ.dr. Neculae NĂBÂRJOIU 
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