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INFORMAŢII PERSONALE Gheorghe TOMA  
 

  Str. Mihail Cioranu, nr. 6, bl. 70, et. 5, ap. 21 Bucureşti  

037772 1274 
      Naționalitate română     

 
 

EXPERIENŢA 
PROFESSIONALĂ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 - 2015 Prorector pentru învăţămînt şi cercetare al Academiei Naţionale de Informaţii; 
Coordonator al activităţii de cercetare, al studiilor universitare de licenţă, de 
master, de doctorat şi programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă în Academia Naţională de Informaţii. 

 

2007- 2015  

 
Preşedintele Comisiei pentru evaluarea calităţii şi coordonator direct al sistemului 
de management al calităţii în Academia Naşională de Informaţii „Mihai Viteazul” 

2006 - 2008 Şeful Secţiei Studii Aprofundate Învăţământ Postuniversitar şi Doctorat din 
Academia Naţională de Informaţii, având ca activităţi şi responsabilităţi principale 
coordonarea organizării şi desfăşurării studiilor universitare de masterat şi de 
doctorat în Academia Naţională de Informaţii. 

2005 - 2006 Şeful Centrului de Pregătire Profesională a Personalului din Serviciul de 
Protecţie şi Pază, având ca principale activităţi şi responsabilităţi: conduce 
activitatea de formare şi perfecţionare a cadrelor nou venite în cadrul serviciului; 
organizează cursuri de perfecţionare, acreditate de Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Tineretului, Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor; organizează schimburi de 
experienţă şi sesiuni de comunicări ştiinţifice împreună cu celelalte instituţii 
militare şi civile din cadrul Sistemului de Securitate Naţională. 

2003 - 2005 Consilier al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază pentru învăţământ şi 
cercetare ştiinţifică, calitate în care am coordonat activitatea de învăţământ la 
Centrul de Pregătire Profesională a Personalului, am organizat sesiuni de 
comunicări ştiinţifice la nivelul serviciului şi am participat la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice la alte instituţii militare şi civile. 

1997 - 2003 Decan al Colegiului de Comandă şi Stat Major din Academia de Înalte Studii 
Militare (Universitatea Naţională de Apărare), funcţie în care am condus 
activităţile de învăţământ la cursurile postuniversitare de formare, perfecţionare, 
specializare şi conducere. 

1995 - 1997 Şef al Catedrei de Artă Operativă la Colegiul de Comandă şi Stat Major din 
Academia de Înalte Studii Militare, calitate în care am condus activităţile de 
învăţământ ale catedrei în domeniile ştiinţe militare, comunicare, pregătire 
psihologică, drept internaţional umanitar, logistică. 

1996 - 1997 Profesor universitar doctor în catedra de Artă Operativă la Academia de Înalte 
Studii Militare, domeniul ştiinţe militare. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

2012 Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare şi preşedinte al Comisiei de ştiinţe militare, informaţii şi ordine 
publică (Ordinul MECTS nr. 5644 din 20 decembrie 2012 

2012 Membru al Consiliului studiilor universitare de doctorat din ANI MV în domeniul 
Informaţiei şi securitate naţională 

 

 

 

 

 

1990 - 1996 Conferenţiar în Catedra de Blindate din Cadrul Facultăţii de Arme Întrunite din 
Academia de Înalte Studii Militare, domeniul ştiinţe militare. 

1987 - 1990 Conferenţiar la Catedra de Tactică Generală din Academia Militară, domeniul 
de activitate ştiinţe militare. 

1985 - 1987 Lector la Catedra de Tactică Generală din Academia Militară, domeniul ştiinţe 
militare. 

1982 - 1985 Şef de stat major al unei unităţi militare din Bucureşti, funcţie în care am 
condus procesul de pregătire de luptă al militarilor şi al cadrelor, organizând 
activităţi de instrucţie, trageri, antrenamente de stat major, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, schimburi de experienţă etc. 

1980 - 1982 Ofiţer-elev la Academia Militară. 

1970 - 1980 Instructor la Şcoala Militară de Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti, calitate în 
care am condus procesul de formare şi perfecţionare al viitorilor ofiţeri de tancuri 
prin şedinţe teoretice, şedinţe practice, convocări, schimburi de experienţă, 
sesiuni de comunicări ştiinţifice, îndrumare pentru întocmirea lucrărilor, publicare 
de materiale în reviste de specialitate etc. 

2011 Vicepreşedinte al Comisiei de ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, 
Panelul 4 - Ştiinţe sociale din Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 3759 din 09 februarie 2011. 

 

2007 Conducător de doctorat, în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii, I.O.D. 
Academia Naţională de Informaţii prin Ordinul MECT nr. 1071 din 15.05.2007; 
în această calitate am condus programul de pregătire şi susţinere a tezei de 
doctorat pentru un număr de 13 doctoranzi; am participat în calitate de 
membru al comisiilor de susţinere a examenelor, referatelor şi al tezelor de 
doctorat şi am condus şedinţe publice de susţinere a tezelor de doctorat.  

 

2005 Curs de perfecţionare a instructorilor în domeniul investigării criminalităţii 
internaţionale organizat de Departamentul de Stat al Statelor Unite. 

 

2005 Curs de planificare strategică a luptei împotriva terorismului, organizat la 
Budapesta de Biroul de Asistenţă Antiterorism din Departamentul de Stat al 
Statelor Unite. 
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2002 - 2006 Reconfirmat membru al Comisiei de ŞTIINŢE MILITARE, ORDINE PUBLICĂ 
ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi 
Cercetării nr. 3218/2002, până în 2006. 

 

2000 Membru al Comisiei de ŞTIINŢE MILITARE din Consiliul Naţional de Atestare 
a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, primit prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4314 din 17.08.2000, poz. 5. 

 

2000 Curs intensiv de Perfecţionare în Cunoaşterea Limbii Engleze,  Certificat de 
absolvire, Seria C, nr. 0060, conferit prin ordinul comandantului Academiei de 
Înalte Studii Militare nr. 59 din 31 martie 2000; la sfârşitul cursului am fost 
apreciat cu nivelul 2(doi) de cunoaştere a limbii engleze la competenţele: scris, 
citit, vorbit, auzit. 

 

1999 Conducător de doctorat, domeniul fundamental ŞTIINŢE MILITARE, I.O.D. 
Academia de Înalte Studii Militare, prin ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale 
nr. 4189 din 9 august 1999; în această calitate am condus programul de 
pregătire şi de susţinere a tezei de doctorat pentru un număr de 17 doctoranzi, 
am participat în calitate de membru al comisiilor de susţinere a examenelor, 
referatelor şi tezelor la un mare număr de doctoranzi şi am condus şedinţe 
publice de susţinere a tezelor de doctorat. 

 

1997 Curs postuniversitar de perfecţionare în Conducere Strategică, Certificat de 
absolvire seria D, nr. 1595, conferit prin ordinul comandantului Academiei de 
Înalte Studii Militare nr. 5911/10.07.1997, care a avut ca obiectiv principal 
perfecţionarea cadrelor din perspectiva conducerii strategice a marilor unităţi 
participante la acţiuni militare în teritoriu şi în afara acestuia. 

 

1996 Profesor universitar titular, prin ordinul ministrului învăţământului nr. 3183/1996, 
pct. A, poz. 9. 

 

1996 Curs de perfecţionare a cadrelor nou venite în funcţii didactice în învăţământul 
militar superior, Certificatul de absolvire seria A, nr. 874, prin ordinul 
comandantului Academiei Militare nr. 2515 din 31.01.1996, destinat 
perfecţionării cunoştinţelor didactice şi pedagogice ale cadrelor din 
învăţământul militar superior. 

 

1995 Curs postuniversitar pentru perfecţionarea pregătirii psihopedagogice şi 
metodice a cadrelor didactice din Academia de Înalte Studii Militare, Diplomă 
de absolvire seria D, nr. 868, prin ordinul comandantului Academiei de Înalte 
Studii Militare, nr. 5139 din 14.03.1995, destinat perfecţionării cunoştinţelor 
cadrelor didactice din învăţământul militar superior. 

 

1995 Curs utilizare microcalculatoare, Adeverinţa nr. 13/4979 din 27.01.1995.  

1994 În decembrie 1994 am susţinut teza de doctorat cu tema „Căile de integrare a 
trupelor blindate în acţiunile militare desfăşurate de alte structuri militare în 
zona de Operaţii de Sud”, diploma de doctor în ŞTIINŢE MILITARE seria M, nr. 
001555, confirmată prin ordinul ministrului învăţământului nr. 3944 din 
04.05.1995. 
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COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 

 

1980 - 1982 Academia Militară, Diploma de Licenţă în ŞTIINŢA MILITARĂ, seria A, nr. 5929 
prin ordinul comandantului Academiei Militare nr. 120/21.08.1982, diploma de 
merit, şef de promoţie al Academiei Militare, media 9,97. 

 

1980 Curs de perfecţionare comandanţi de companie tancuri, Adeverinţa seria P, nr. 
01 din 1980. 

 

1977 Facultatea de Automobile, Diplomă nr. 280.520 prin ordinul rectorului 
Institutului de Învăţământ Superior Piteşti, nr. 646 din 07.03.1979, media 9.00. 

 

1970 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti, Diploma 
nr.247 prin ordinul Ministrului Forţelor Armate nr. M.C.00773 din 25.12.1970. 

 

1967 Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, cu bacalaureat diploma seria A nr. 
143.670. 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

  

  

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificat de absolvire, Seria C, nr. 0060, conferit prin ordinul comandantului Academiei de Înalte Studii Militare 
nr. 59 din 31 martie 2000; la sfârşitul cursului am fost apreciat cu nivelul 2(doi) de cunoaştere a limbii engleze la 

competenţele: scris, citit, vorbit, auzit.  

Franceză  B2   B2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Conduc activităţile de învăţământ şi cercetare într-o structură esenţială pentru 
realizarea securităţii naţionale, coordonez activitatea de formare şi perfecţionare 
în întreg serviciul, particip în calitate de profesor asociat invitat la alte structuri din 
domeniul militar şi civil. Competenţele organizatorice le-am dobândit şi 
perfecţionat pe parcursul întregii cariere desfăşurate în învăţământul militar şi 
civil, unde am avut funcţii de conducere şi de coordonare. 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

Deoarece aproape întreaga carieră am dedicat-o învăţământului, desfăşurând 
activităţi didactice în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, 
Serviciul de Proteccţie şi Pază, Academia Naţională de Informaţii „Mihai 
Viteazul”,, şi în alte structuri ale Sistemlui de securitate naţională, calitatea 
comunicării şi promovării muncii în echipă au fost şi sunt esenţiale pentru a 
realiza obiectivele propuse şi eficientizarea tuturor activităţilor; realizările au fost 
şi sunt rezultatul studiului, a nevoii de cunoaştere, al adaptării la nou, al 
desfăşurării tuturor activităţilor în context cu reorientările şi restructurările 
sistemului de securitate şi implicit al celor ce se ocupă de perfecţionarea 
reformatorilor. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE   

 Participant la o serie de sesiuni de comunicări ştiinţifice, unele cu participare 
internaţională, organizate de Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul  Român de 
Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”, Academia Tehnică Militară, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi 
Istorie Militară, Academiile categoriilor de forţe ale armate. 

2013 – „Diplomă de excelență” pentru merite deosebite în promovarea cercetării 
științifice de profil și pentru prestația academică, Universitatea „Danubius” Galați; 

2013 – Trofeul „România 2000” pentru performanțele de excepție în întreaga 
carieră militară, didactică și de cercetare în domeniul științelor militare, de 
informații, ordine publică și securitate națională; 

23.03.2010 - Ordinul Bărbăţie şi credinţă în grad de cavaler acordat de SRI; 

Distincţia de profesor „Alere Flamman” a Academiei de Înalte Studii Militare; 

Membru Corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
secţiunea Ştiinţe Militare; 

2005 - Diplomă pentru lucrarea „Asimetria începutului de secol”; 

2004 - Premiul „Mareşal Constantin Prezan”  pentru cartea „Provocările 
începutului de mileniu”; 

2001 - Diplomă pentru lucrarea „Arta operativă între contrarii, actualitate şi 
perspectivă”, împreună cu col. dr. Lucian Stăncilă şi col. dr. Costică Ţenu. 
 

 

Competenţe tehnice Utilizez frecvent calculatorul şi totodată formaţia tehnică îmi permite să cunosc 
şi să înţeleg parcursul mijloacelor de circulaţie rutieră. 

Permis de  conducere  Categoriile „B”; „C” 

Alte aptitudini şi 
competenţe 

 Rezistenţă la efort fizic şi intelectual, bună memorie vizuală şi auditivă , 
capacitate de analiză şi sinteză. 


