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              CV 
Informaţii personale 

 
 

Nume / Prenume 
Profesor univ.dr  RADU NICOLAE 
 

 
E-mail radovany@yahoo.com 

Cetăţenia Română 
 

Stare civila 
Data naşterii 

    Căsatorit, 1 baiat 
    24.04.1971 

              Experienţa profesională 
                                                   Perioada 
                                     Funcţia sau postul ocupat 
 
                                                    
                                                    Perioada 
                                       Funcţia sau postul ocupat 
 
 
                                                   
                                                    Perioada 
                                      Funcţia sau postul ocupat 
 
                                                   
                                                   Perioada 
                                    Funcţia sau postul ocupat 
 
 
                                                   Perioada 
                                     Funcţia sau postul ocupat 
 
                   Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Din anul 2009 - Expert evaluator ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior), Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 
Din 2010/ 2011 – cu atributii şef de catedră, profesor universitar doctor, Catedra Psihologie, Facultatea de Sociologie – 
Psihologie, Universitatea Spiru Haret Bucureşti; profesor asociat în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii – Management – 
Catedra Management al Resurselor Umane, Ştiinţe ale Educaţiei şi Achiziţii, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. 
 
- în baza rezoluţiei CNATDCU din data de 28.10.2010, prin Ordinul  Ministrului Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5.896 din 20.12.2010, profesor universitar. 
 

  Din 28 decembrie 2009 

 Şef Sector 2, Evaluare şi Selecţie psihologică; pana la 01.04 2010 - împuternicit  Director al Centrului de Psihosociologie din 
cadrul MAI. 

 

  Din 27 iulie 2009 – 01 septembrie 2009  

  Consilier, comisar şef, Departamentul Securităţii Naţionale, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

   Din 8 aprilie 2008 
 Conferenţiar universitar în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii – Management – Catedra Management al Resurselor Umane, 
Ştiinţe ale Educaţiei şi Achiziţii, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. 

 Din 01 noiembrie 2008  
  Profesor asociat - Facultatea Şţiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, Program Master, Universitatea 
„Lucian Blaga” Sibiu, Cursuri: Epistemologia Terorii, Migraţie Ilegală, Prevenire şi Combatere Terorism. 
 Din 18 martie 2009 
 Profesor asociat – Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Program Master - Securitate. Director Program:Gral prof.univ.dr. 
Constantin Degeratu. 
 
   01.11. 2007 – 17.03.2009 

   Consilier, comisar şef, Cabinet secretar de stat, Ministerul Internelor şi Reformei  Administrative. 
 

• participă la fundamentarea şi elaborarea proiectelor de acte normative interne şi de 
nivel superior privind organizarea şi funcţionarea structurilor de ordine şi siguranţă 
publică; 

• studiază, analizează şi, după caz, face recomandări, sugestii sau propuneri la 
proiecte de protocoale sau înţelegeri de colaborare cu alte instituţii şi organisme care 
conţin referiri la activităţi privind structurile de ordine şi siguranţă publică; 

• acordă, la cerere, consultaţii şi asistenţă tehnică de specialitate în domeniul de 
responsabilitate; Siguranţă şi Ordine Publică, diagnoză organizaţională, climat de 
muncă. 

 

                                                 Perioada   01.07. 2006 –01.11. 2007 

Funcţia sau postul ocupat Şeful Centrului Expertiză şi Evaluare Psihologică, Serviciul de Protecţie şi Pază 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi 

• Coordonarea activităţilor celor 9 ofiţeri specialişti; 
• Administrarea şi dezvoltarea centrului; 
• Gestionarea situaţiilor dificile; 
• Dirijarea personalului, pregătirea planurilor de muncă şi repartizarea îndatoririlor specifice; 
•  Raportarea activităţilor de selecţie şi evaluare psihologică de personal şi a altor date referitoare la performanţe pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite si a ordinelor primite; 
• Organizarea şi coordonarea activităţilor de cercetare ştiinţifică CAS (Cognitrom Assement System) în domeniul 

managementul resurselor umane, respectiv selecţie şi evaluare psihologică de personal, diagnoză organizaţională etc; 
• Reprezentarea centrului în relatia cu serviciile de profil din cadrul MIRA, MA, SIE si SRI şi participarea la sesiuni de 

comunicări  şţiinţifice / conferinţe naţionale şi cu participare internaţională/ congrese de specialitate; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Managementul resurselor umane, selecţie şi evaluare psihologică periodică de personal, diagnoză    
  organizaţională, climat de muncă. 
 

Perioada 01.11. 2003 – 01.07. 2006 

Funcţia sau postul ocupat Şeful Serviciului Expertiză şi Evaluare Psihologică, Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

• Coordonarea activităţilor de selecţie şi evaluare psihologică pentru un număr de 49 de unităţi, cu un total de 13.000 
de angajaţi; 

• Conducerea  şi coordonarea activităţilor de cunoaştere psihologică pentru gupele de intervenţie din unităţile 
penitenciare cu regim de Maximă Siguranţă;  

• Organizarea şi coordonarea activităţilor de cercetare ştiinţifică cu privire la validarea Platformei RQ/PLUS SYSTEM în 
domeniul selecţiei şi evaluării psihologice de personal, diagnoză organizaţională, managementul resurselor umane etc. 

• Stabilirea  şi implementarea politicilor psihologice, scopurilor, obiectivelor şi procedurilor specifice de lucru; 
• Reprezentarea serviciului în relatia cu serviciile de profil din cadrul MIRA, MA, SIE si SRI şi participarea la sesiuni de 

comunicări  şţiinţifice / conferinţe naţionale şi cu participare internaţională/ congrese de specialitate; 

 
Perioada 

 
1992 – 1997, Facultatea de Istorie, Universitatea  „Hyperion”  Bucureşti 

Calificarea / diploma obţinută Profesor 
Profil: Istorie 
Specializarea: Istorie contemporană 

                   Domenii principale studiate/ 
competenţe dobândite 

• Antropologie; 
• Paleografie; 
• Istoria diplomaţiei; 
• Istoria partidelor politice; 
• Politică externă;  
• Pedagogie şi metodica predării; 
•  

                                                                 Perioada    1993 – 1998, Facultatea de Psihosociologie, Academia Naţională de Informaţii, Serviciul  Român de Informaţii, 
Bucureşti 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
                       
                                Domenii principale studiate /  
                                           competenţe dobândite 

   Psihosociolog 
Profil: Psihologie 
Specializarea: Psihologie militară 
 

• Psihologie generală; 
• Psihopedagogie; 
• Metode şi tehnici de cercetare; 
• Psihologia persoanei; 
• Psihosociologia conducerii şi organizării; 
• Metodologia activităţii informativ – operative; 

 
                                                                   Perioada 

 
1998 - 2000 

 Doctorat 
Profil: Antropologie socială 
Specializarea: Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Română, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” , Bucureşti 
Facultatea de Litere şi istorie, Universitatea Craiova 
 

Perioada 2003 - 2005 

 Doctorat 
Profil: Psihologie 
Specializarea: Psihologie militară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie si Stiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti 

 
Perioada 

 
Martie 2005 
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Calificarea / diploma obţinută 
 
                                                  
 
                                                                Perioada 

 Calificarea / diploma obţinut 
 
                                                               Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 
 

                                                      Perioada 
                  Calificarea / diploma obţinută 

                                                     Perioada 
                Calificarea / diploma obţinută 

Atestat psiholog principal cu drept de liberă practică în specialitatea: Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, 
Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Colegiul Psihologilor din România, .  
 

   Februarie – Iulie 2007 
Cursul principal de perfecţionare în domeniul Securitate şi Apărare Naţională, Colegiul Naţional de Apărare - Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I ”. 
Februarie 2010 
Atestat psiholog principal cu drept de liberă practică în specialitatea: Psihologia transporturilor, Comisia de psihologia muncii, 
transporturilor şi serviciilor, Colegiul Psihologilor din România. 
 

  2009 – 2010, Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educaţional şi al Achiziţiilor, Universitatea Naţională de Apărare 
Carol I, curs nivel I, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). 
  2010 – 2011, Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educaţional şi al Achiziţiilor, Universitatea Naţională de Apărare 
Carol I, curs nivel II, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). 
 

                            Limba(i) maternă(e)     Română 

  

 
Autoevaluare 

 Comprehensiune Vorbit Scris 

 
Nivel european (*) 

 Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

 
Limba engleză 

 A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

 
Limba franceză 

 C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat A2 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
independent 

 
Limba spaniolă 

 A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar   A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

 
 

                      Activităţi de cercetare ştiinţifică 
 

 
 

• Director de proiect MANAGEMENTUL SELECŢIEI PERSONALULUI DESTINAT MISIUNILOR SPECIALE, MIRA şi 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Catedra Forţe Terestre, 2008; 

 
• Membru în echipa de cercetare pentru proiectul TRĂSĂTURILE LEADER-ULUI ŞI PROFILUL MODAL AL 

LUPTĂTORULUI ANTITERORIST, MIRA şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Catedra Forţe Terestre, 
2008; 

 
• Membru în echipa de cercetare pentru proiectul MANAGEMENTUL TERORII - PSIHOLOGIA KAMIKAZE, MIRA şi 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Catedra Forţe Terestre, 2008; 
 
• Membru în echipa de cercetare pentru „Studiu privind proiectarea unui sistem de management al asigurării calităţii 

educaţiei şi instrucţiei” în Şcoala de Aplicaţiei pentru Unităţi Sprijin de Luptă General „EREMIA GRIGORESCU”,
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ” 2007 ; 

 
• Membru în echipa de cercetare pentru „Studiu privind fundamentarea unor noi modele matematice de calcul al 

posibilităţilor pentru îndeplinirea misiunilor sprijinului de geniu”; Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 
Catedra Forţe Terestre, 2007; 

 
• Membru în echipa de cercetare pentru  „Studiu privind tehnologia şi informaţia în acţiunile militare moderne”,  

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2007; 
 

*** 
 

  Intre anii 1999 -2010, am publicat un număr de 10 cărţi, din care 1 se află în curs de editare. Din anul 1999 şi până în prezent sunt 
autor a 123 articole, din care  9 studii de cercetare – dezvoltare sunt în biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” , alte 8
studii au fost prezentate în cadrul  Universităţii Naţionale de Apărare Carol I şi în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii, SRI, cu 
ocazia unor manifestări ştiinţifice naţionale sau cu participare internaţională, acestea fiind publicate în volumele aferente activităţilor 
ştiinţifice. Un număr de 27 articole  sunt centrate asupra unor probleme de interes din domeniul selecţiei psihologice şi evaluării 
periodice a personalului destinat misiunilor speciale, acestea fiind publicate în reviste de specialitate sau prezentate în cadrul unor 
conferinţe naţionale şi internaţionale. Alte 37 articole sunt dedicate cunoaşterii fenomenului terorist. Totodată, sunt coautor a 3 cărţi 
în domeniul epistemologiei terorii şi am elaborat  4 capitole în volume colective de cercetare ştiinţifică, dedicate psihologiei 
luptătorului, managementului stresului, dar şi a  psihologiei în organizaţiile moderne. 

 

                             Competente şi abilităţi sociale   Abilitati dezvoltate de comunicare si negociere;  
Motivaţie realistă şi ambiţioasă;  
Cooperare si non-conflictualitate; 
Inteligentă emotionala bine dezvoltată; 
Valori etice; 
Spirit de echipă;  
Grad înalt de autocontrol;  
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Competenţe şi aptitudini organizatorice Bun conducător şi iniţiator de proiecte; 
Comunicare şi organizare cu performanţe ridicate; 
Experienţă logistică; 
Spirit intreprinzător, participativ  si antrenorial; 
Implicare în munca şi competitivitate; 
Capacitatea de a conduce prin adaptarea stilurilor de conducere la situaţie; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe în calculatoare,  cunoştinţe psihotehnice – Platformele CAS (Cognitrom Assesment System) şi BTPAC (Bateria de 
Teste Psihologice pentru Aptitudini Cognitive) 

  

Interese personale Şah, filme, atletism 

  

Permis de conducere Permis conducere B 

  

Informaţii suplimentare    Referinţe şi alte date suplimentare pot fi furnizate la cerere 

  


