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Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume ROTARU NICOLAE

Adresă(e) 4, Poiana cu Aluni, cod.022874, Bucureşti, România
Telefon(oane) 021.655 24 86 Mobil: 0741.330662

Fax(uri) -
E-mail(uri) nrotaru@rdslink.ro

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 28. 03. 1950

Sex Male

Funcția în cadrul proiectului Expert în domeniul comunicăre de masă şi management

Experienţa profesională

Perioada 2008 – 2016

Perioade 2007 – 2008

Perioada 2005 – 2007

Perioada  2001 – 2005

Perioada  1998 – 2001

Perioada  1983 - 1998

Profesor univ. dr. la Facultatea Informaţii, departamentul Ştiinţe Sociale, Academia
Naţională de Informaţii „M. Viteazul”, domeniile psihosociologie, management
organizaţional şi comunicare socială, profesor asociat Universitatea Hyperion,
Facultatea de Jurnalism, domeniul comunicare şi mass-media

Profesor univ. dr. în Catedra de Psihosociologie şi Comunicare Socială, Academia
Naţională de Informaţii „M. Viteazul”, domeniul psihosociologie şi comunicare.

Conferenţiar univ. dr. în Catedra de Psihosociologie şi Comunicare Socială, Academia
Naţională de Informaţii, domeniul psihosociologie.
Lector universitar   Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, domeniul comunicare educaţională.

Lector la Şcoala de subofiţeri de jandarmi „Gr. Al. Ghica”, Drăgăşani şi la Şcoala de
Aplicaţie a Jandarmeriei, ”M. Viteazul”, Bucureşti

Redactor, redactor-şef, director la revistele centrale ale MAI (În slujba patriei şi Pentru
Patrie)

Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. în Departamentul Ştiinţe Sociale, Facultatea Informaţii, ANI”M.V.”
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, seminar, lucrări practice şi alte activităţi didactice, paideutice şi de cercetare

ştiinţifică cu studenţi, masteranzi, cursanţi, doctoranzi
Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Informaţii, Şoseaua Odăii, 20-22, Sector 1, Bucureşti
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică universitară: Psihosociologie (militară), Managementul intelligenceului,
Jurnalism şi ştiinţele comunicării

Educaţie şi formare

Perioada 2003 - 2013 Pregătire post-doctorală, grant
Calificarea / diploma obţinută Evaluator ARACIS

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Expertiză în managementul riscului, comunicării in situaţii critice si ameninţări
teroriste, educaţie pentru cultura de securitate, leadershipul schimbării

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Expert

Perioada 2000 - 2003 Doctorantură
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Sociologie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Sociologiei comunicării în situaţii de criză în structuri ierarhice de tip militar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nu e cazul

Perioada 1996-1997 Masterat (Post-universitar)
Calificarea / diploma obţinută Master în ziaristică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Analiza faptelor de presă, strategii comunicaţionale, efecte mediatice

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nota 10

Perioada 1985 - 1990 Student
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Jurnalistică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Teoria şi practica presei, scriitură de presă, ştiinţele comunicării, jurnalism de
agenţie, presă scrisă şi audio-vizuală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele comunicării

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nota 10

Perioada 1979 – 1981 Cursant (Ofiţer-student)
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe militare, specialitatea transmisiuni

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Artă operativă, strategie şi politici militare, asigurarea legăturilor fir, radio, radioreleu,
poştale, mobile etc. la diverse eşaloane, cooperarea în teatre internaţionale de
operaţii, management comunicaţional şi negociere în situaţii de criză

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia Militară,  Bucureşti, Facultatea Transmisiuni

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Foarte bine

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba Franceză
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Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Foarte bine Foarte bine Bine Bine Satisfăcător
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Mă consider un bun organizator, un manager performant, un comunicator profesionist,
un jurnalist de succes (membru al staff-ului de conducere a UZP), un scriitor recunoscut
(membru al Uniunii Scriitorilor din România), un dascăl pasionat, un cercetător ştiinţific
în domeniul psihosociologiei, managementului şi comunicării apreciat (membru al
structurilor de conducere colectivă)
Desfăşor activitate didactică şi relaţională, unde ierarhia, munca în echipă, dar şi

devenirea independentă, sunt evidente şi esenţiale
Mă descurc în mediul multicultural, având experienţa unor convieţuiri de acest gen

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

În structurile  Jandarmeriei Româna am îndeplinit numeroase funcţii de conducere,
coordonare, concepţie  între 1975 – 1983
În presa centrală a MAI am fost promovat rapid pe toate treptele de la redactor la

director între 1983 - 1998
Permanent am avut iniţiative cultural-artistice organizând concursuri, festivaluri,
iniţiind proiecte, publicaţii, premii, colecţii editoriale, mai ales ca lider al structurii de
comunicare-cultură ale Internelor 1998- 2005

Competenţe şi aptitudini tehnice Sunt specialist de clasă în domeniul comunicaţiilor : radiotelegrafie, curenţi purtători,
staţii telegrafice, radioreleu etc.

Mă descurc în mediul tehnic cu relativă dexteritate

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Am absolvit cursul de calculatoare, lucrez cu uşurinţă inclusiv în  power point

Competenţe şi aptitudini artistice Sunt scriitor ( cu peste 90 de volume publicate), câştigător a trei concursuri de debut
(roman, poezie, proza scurtă) şi a numeroase premii (eseistică, reportaj, umor,
epigramă, versuri, proză, enigmistică etc.), am aptitudini muzicale (interpret
instrumentist de folclor),  am talent la  desen publicând portrete (mi-am ilustrat unele
cărţi), caricaturi, desene, am realizat numeroase cursuri, studii etc.

Alte competenţe şi aptitudini Sunt rebusist de performanţă (cu rubrici permanente şi premii obţinute)
Sunt membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (IPA)
Sunt Cavaler al Ordinului Ziariştilor Clasa I Aur
Deţin Ordinul Virtutea Militară în rang de Cavaler
Deţin premii şi diplome ale Uniunii Scriitorilor şi ale altor instituţii culturale

Permis(e) de conducere Sunt conducător auto din 1972, am permis categoriile B şi C

Informaţii suplimentare Referinţele despre  mine se pot găsi în aprecierile anuale de serviciu din cariera
militară, (peste 35 de ani) toate foarte bune şi excepţionale, în dicţionare,
enciclopedii, inclusiv Who’s who şi Whu is Who, în prefeţele cărţilor realizate de
nume de prestigiu (academicieni, scriitori, critici, personalităţi militare etc.) ori la
finalul volumelor, ca extrase din presă ori alte instrumente comunicaţionale semnate
de mari personalităţi, sau în numeroasele diplome primite în carieră

Anexe Lista cu lucrări publicate


