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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Anton Mihail  

Adresă Bucuresti, Ion Pillat nr.2, Bl. G1, sc.1, et.2, ap.9, sector 3 

Telefon 0722 564 677   

E-mail mihailanton@yahoo.com 
  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 09.11.1967 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat  Profesor universitar  
  

  

Educaţie şi formare  a) informatii despre studiile efectuate și diplomele obținute 

Perioada Octombrie 2003 – Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Titlu stiintific de doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologie militară, Geopolitică Sociologia organizațiilor, Metodologia cercetării sociologice, 
Metode și tehnici de cercare, Psihologie socială, Statistică Socială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED 6 

  

Perioada Octombrie 2002 – Iulie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in stiinte juridice / Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil, Drept penal, Teoria generala a dreptului, Drept procesual civil, Drept procesual 
penal, Drept administrativ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED 5 

  

Perioada Octombrie 1998- Iulie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare Comunicare si Relatii Publice / Diploma de studii academice post 
universitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria comunicarii, Relatii publice, Politologie, Geopolitica, Analiza discursului public, 
Comunicare organizationala, Marketing politic, Gestionarea crizelor de imagine, Analiza 
imaginii organizatiilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii 
Publice 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED 6 

  

Perioada Octombrie 1992 –Iulie 1997 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in sociologie / Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologia organizațiilor și conducerii, Metodologia cercetării sociologice, Metode si tehnici de 
cercetare sociologica, Statistica sociala, Demografie, Sociologie comparata, Antropologie, 
Administratie publica, Managementul organizatiilor, Psihologie socială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie, Psihologie si Pedagogie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED 5 

Alte calificări profesionale 

Perioada Octombrie – Noiembrie 2011  

Calificarea / diploma obţinută Auditor în domeniul calităţii – diploma CNFPA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea programelor şi proiectelor în domeniul calităţii educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Spiru Haret 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED 6 

  

Perioada Octombrie 2009  

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect – diploma CNFPA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Media Vision International SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED 6 

  

Experienţa profesională b) informatii despre experienta profesionala si locurile de munca 
relevante 

Perioada Martie 2015 – in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar – Sociologie, Sociologia educației 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular disciplina Sociologie, activitate didactică la programe de studii universitare și cursuri 
postuniversitare, prelegeri şi seminarii de sociologie, activităţi de îndrumare a lucrărilor de 
absolvire, activităţi de cercetare în cadrul proiectelor PNCDI, programul Parteneriate, CEEX, 
CNCSIS 
Responsabil Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Director al Centrului de orientare și consiliere / UNAp 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I, Catedra de Management Resurse Umane şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ – educaţie - cercetare 

  

Perioada Octombrie 2007 – Martie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar (și șef comisie didactică) - Sociologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular disciplina Sociologie, activitate didactică la programe de studii universitare și cursuri 
postuniversitare, prelegeri şi seminarii de sociologie, activităţi de îndrumare a lucrărilor de 
absolvire, activităţi de cercetare în cadrul proiectelor PNCDI, programul Parteneriate, CEEX, 
CNCSIS 
Responsabil Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I, Catedra de Management Resurse Umane şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ – educaţie - cercetare 

  

Perioada Martie 2006 – Septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar  - Sociologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular disciplina Sociologie, activitate didactică la programe de studii universitare și cursuri 
postuniversitare, prelegeri şi seminarii de sociologie, activităţi de îndrumare a lucrărilor de 
absolvire, activităţi de cercetare în cadrul proiectelor PNCDI, programul Parteneriate, CEEX, 
CNCSIS 
Responsabil Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I, Catedra de Management Resurse Umane şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ – educaţie - cercetare 

  

Perioada Martie 1998 - Februarie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog (în ultimii 2 ani – împuternicit şef de secţie) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare sociologică , proiectarea şi planificarea cercetării, elaborarea 
instrumentelor de cercetare sociologică, prelucrarea statistică a datelor, redactarea rapoartelor 
de cercetare sociologică 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apararii Nationale, Statul Major General - Secţia Investigaţii Sociologice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare sociologică 

  

Complementar  

Perioada 2011 – in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert Evaluator ARACIS – Comisia experţi Domeniul Stiinţe sociale  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de evaluare instituţională pentru autorizarea, acreditarea şi evaluarea externă a 
calităţii educaţiei în învăţământul superior 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior - ARACIS  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie – evaluare - cercetare 

Perioada 2006 – in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Evaluator independent - Membru Comisii de evaluare proiecte de cercetare  

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea activităţilor de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare; Întocmirea Rapoartelor 
Tehnico Stiintifice, Avizarea lucrărilor de cercetare în cadrul proiectelor   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I, Catedra de Management Resurse Umane şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ – educaţie - cercetare 

Perioada 2006 – in prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Membru în Comisia de asigurare a calităţii educaţiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea metodologiilor din domeniul asigurării calităţii educaţiei şi a programelor de studii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
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c) informatii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect 

si granturile obtinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru 

fiecare sursa de finantare, volumul finantarii si principalele publicatii sau brevet rezultate 
 

 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada: de la... până la... 

1.Strategii, sisteme, metode şi 

instrumente pentru managementul 

cunoaşterii în universităţi - contract 

CEEX nr. 645/2006 

Specialist/Cercetător - Sociologie 2006 

2.Transformarea profesiei militare. 

Socializarea profesională şi 

internaţională a resurselor umane 

pentru apărare în contextul integrării 

României în structurile de securitate 

europene şi euroatlantice -contract 

CNCSIS nr. 3014/19.06.2006 

Specialist/Cercetător - Sociologie 2006 

3. Implicaţii ale religiilor asupra 

securităţii în contextul extinderii 

Uniunii Europene - contract CEEX 

nr. 232/2006 

Specialist/Cercetător - Sociologie 2006 - 2008 

4. Educaţia interculturală -proiectul 

eMULTICULT (contractul nr. 

91068/14.09.2007); Autoritatea 

Contractantă - Centrul Naţional de 

Management Programe (Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării). 

Proiectul are un buget total de 

2.295.975 lei. 

Mai multe informaţii:  

http://rd.siveco.ro/portal/web/emultic

ult/ 

Responsabil de proiect din partea 

universităţii (coordonatorul proiectului – 

SIVECO) 

2007-2010 

5. Sistem integrat pentru recunoaştere 

aeriană apropiată, lansat balistic si 

parasutat deasupra zonelor de risc 

(contractul nr. 82098/01.10.2008); 

Autoritatea Contractantă - Centrul 

Naţional de Management Programe 

(Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării). Proiectul are un buget total 

de 2.426.400 lei. 

Specialist/Cercetător - Sociologie 2008-2010 

6. In cadrul Direcţiei de cercetare 

9.2.14 - Corelarea Sistemului de 

Învăţământ cu Particularităţile Pieţei 

Mucii) - proiectul „Dimensiuni 

calitative ale managementului carierei 

ofiţerilor din armata României; 

optimizarea procesului de recrutare, 

instrumente suport pentru corelarea 

proceselor de selecţie, formare şi 

perfecţionare cu cerinţele pieţei 

muncii” (contractul nr. 

91008/14.09.2007); Autoritatea 

Contractantă - Centrul Naţional de 

Management Programe (Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării). 

Proiectul are un buget total de 

1.900.000 lei. 

Specialist/Cercetător - Sociologie 2007-2010 

7. In cadrul PNCDI programul IDEI – 

Proiecte de cercetare exploratorie – 

proiectul “Competenţa epistemică a 

decidenţilor militari. Dezvoltări 

teoretice şi experimentale către 

autoinstruire şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii” (cod PN-II-ID-PCE-

Cercetător postodoctoral - Sociologie 2014-2016 
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2011-3-0849), 

8. In cadrul PNCDI programul 

Parteneriate – proiectul Centru 

Virtual pentru educarea şi instruirea 

cetăţenilor în situaţii de dezastre 

naturale prin intermediul Serious 

Games (MEDGAME) 

Specialist/Cercetător - Sociologie 2014-2015 

9. POSDRU/159/1.5/S/138822  cod 

SMIS 50711 proiectul Reţea 

transnaţională de management 

integrat al cercetării doctorale şi 

postdoctorale inteligente în domeniile 

„Ştiinţe  militare”, „Securitate şi 

informaţii” şi „Ordine publică şi 

siguranţă naţională” – Program de 

formare continuă a cercetătorilor de 

elită” (SmartSPODAS) 

cordonator: Universitatea Naţională 

de Apărare “Carol I”  

Expert pe termen scurt - Evaluator – 

Sociolog evaluare grup ţintă proiect 
2015 

10. POSDRU/155/1.2/S/141894 

Dezvoltarea și consolidarea culturii 

calității la nivelul sistemului de 

învățământ superior (Qualitas); 

cordonator: ARACIS 

Expert pe termen lung – Evaluator- 

Indicatori de calitate 
2014-2015 

 
 

 

 

Proiecte de cercetare în afara competiţiilor naţionale 

 

 
1. Calitatea vieţii soţiilor de 

militari - raport de cercetare 

sociologică realizat la solicitarea 

Uniunii Europene a Soţiilor de 

Militari (UESM, Paris) 

Director de proiect 
2002 

 

2. Socializarea profesională în 

instituţiile militare de 

învăţământ - raport de cercetare 

sociologică 

Director de proiect 
2002 - 2006 

 

3. Atitudinea cadrelor militare 

faţă de integrarea României în 

NATO - raport de cercetare 

sociologică 

Director de proiect 
2002 

 

4. Atitudinea tinerilor faţă de 

armată şi serviciul militar - 

raport de cercetare sociologică 

Director de proiect 
2002 

 

5. Armata României şi NATO - 

raport de cercetare sociologică 
Membru echipa de cercetare 

2002 
 

6. Readaptarea la viaţa socială şi 

de familie a militarilor români 

care au executat misiuni în 

Afganistan - raport de cercetare 

sociologică 

Membru echipa de cercetare 
2003 

 

7.Oportunitatea înfiinţării unei 

societăţi bancare de întrajutorare 

a armatei 

- sondaj de opinie 

Membru echipa de cercetare 
2003 

 

8. Diferenţele culturale dintre 

societatea civilă şi cea militară - 

raport de cercetare sociologică 

Membru echipa de cercetare 
2003 

 

9. Starea de spirit a militarilor în 

legătură cu aspecte actuale ale 
Membru echipa de cercetare 

2004 
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vieţii şi activităţii din armată şi 

societate - raport de cercetare 

sociologică 

10. Analiza stării de spirit a 

personalului  disponibilizat din 

unităţile militare supuse 

procesului de desfiinţare - raport 

de cercetare sociologică 

Membru echipa de cercetare 
2004 

 

11. Aspecte privind reintegrarea 

socială şi profesională a 

militarilor care au participat la 

misiuni în afara graniţelor ţării - 

raport de cercetare sociologică 

Membru echipa de cercetare 
2004 

 

12. Starea socială a militarilor. 

Repere semnificative pentru 

analiza calităţii vieţii militarilor 

Membru echipa de cercetare 
2004 

 

13. Stilul de conducere al 

comandanţilor. Nevoi şi cerinţe 

privind modernizarea 

managementului resurselor 

umane 

- raport de cercetare sociologică 

Membru echipa de cercetare 
2005 

 

14. Reintegrarea socială şi 

profesională a militarilor 

detaşamentului APLHA din 

cadrul misiunii ALTHEA, 

Bosnia-Herţegovina - raport de 

cercetare sociologică 

Membru echipa de cercetare 
2005 

 

15. Atractivitatea profesiei 

militare - raport de cercetare 

sociologică  

Director de proiect 
2006 

 

16. Instituţia de învăţământ 

superior în societatea bazată pe 

cunoaştere - cercetare 

sociologică în cadrul Planului de 

cercetare al Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului 

Didactic 

Director de proiect 
oct.2009 – iunie 2010 

 

17. Transformarea sistemului de 

învăţământ militar românesc. 

Educaţia militară înscrisă în 

triunghiul strategic ameninţări 

hibride-dezvoltare tehnologică - 

securitate naţională - cercetare 

sociologică în cadrul Planului de 

cercetare al Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului 

Didactic 

Director de proiect 
oct.2016 – iulie 2017 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

Limba Germana  
B1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale   stabilirea şi întreţinerea relaţiilor sociale, adaptarea şi integrarea rapidă în grupuri noi, 
disponibilitate pentru muncă solicitantă psihic,   

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

spirit organizatoric, abilitate de conducere, abilitate de structurare şi planificare a muncii, 
comunicare excelentă, abilităţi de mediere, lucru în echipă 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Ms Office (Word, Excel, Acces), Project Manager, utilizarea programelor de prelucrare 
statistică în domeniul ştiinţelor sociale (SPSS- Social Package for Social Science) 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Artă fotografică 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria B din 1994 
  

Informaţii suplimentare Membru al asociaţiilor profesionale:  
– Asociaţia Română de Sociologie, din 2001 
– Societatea Sociologilor Români, din 2009 
– Asociaţia Internaţională de Sociologie, din 2000 
– WAPOR, 2011 

– Asociaţia Internaţională de Ştiinţe Politice, 2008 

 

 

Data completarii: 07.12.2017 


