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EUROPEAN  
CURRICULUM VITAE 

 
  

INFORMATII PERSONALE   

Nume: PÎNZARIU SORIN- GHEORGHE 
Telefon:  

Fax:  

E-mail:  sorinpinz@yahoo.com  

   

DATA NASTERII 12 martie 1964 

  

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

Perioada (de la – până la )  5 septembrie 2011 - Prezent 

Numele şi adresa angajatorului:  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Şcoala doctorală 

Funcţia sau postul ocupat:  Profesor universitar, Director al Şcolii doctorale 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Conducerea şi coordonarea activităţilor din cadrul Şcolii doctorale ; 
conducător de doctorat din 2008 

Perioada (de la – până la ) 2009 -  2011 

Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Naţională de Apărare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Senatul universitar  

Funcţia sau postul ocupat: Profesor universitar, Secretar Ştiinţific al senatului 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Coordonarea şi organizarea activităţilor desfăşurate în cadrul senatului 
universitar 

Perioada (de la – până la ) 2006 - 2009  

Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Naţională de Apărare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Secţia Management educaţional 

Funcţia sau postul ocupat: Şef secţie Management educaţional; profesor universitar; conferenţiar 
universitar. 

Perioada (de la – până la ) 2004 - 2006 

Numele şi adresa angajatorului: Academia de Înalte Studii Militare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Secţia Management educaţional 

Funcţia sau postul ocupat: Şef birou analize, sinteze şi prognoze ; conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Coordonarea activităţilor în vederea elaborării analizelor şi prognozelor  
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Perioada (de la – până la ) 2000 - 2004 

Numele şi adresa angajatorului: Academia de Înalte Studii Militare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Facultatea de Comandă şi Stat Major 

Funcţia sau postul ocupat:   Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

 -desfăşurarea activităţilor de învăţământ cu ofiţerii – studenţi din 
Facultatea de Comandă şi Stat Major şi cursanţii de la Colegiul de 
Război; participarea la dezvoltarea bazei materiale a învăţământului 
universitar de logistică, individual sau în colaborare, prin redactarea 
unor materiale didactice, cărţi, studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică. 

Perioada (de la – până la ) 1999 - 2000 

Numele şi adresa angajatorului: Academia de Înalte Studii Militare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Facultatea Interarme 

Funcţia sau postul ocupat: Ofiţer 2 în biroul învăţământ  
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Planificarea activităţilor de învăţământ 

Perioada (de la – până la ) August 1985 - 1998 

Numele şi adresa angajatorului: Structuri militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Funcţii de conducere a unor compartimente logistice din diferite unităţi 
şi mari unităţi ale armatei 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada (de la – până la)  2008 - 2009 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Universitatea ARTIFEX  

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul economiei 
sociale 

Tipul calificării / diploma obţinută Managementul întreprinderilor  

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învăţământ 

masterat 

Perioada (de la – până la) 2007-2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea Naţională de Apărare  

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Securitate şi Apărare naţională 

Tipul calificării / diploma obţinută Securitate şi Apărare naţională 
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Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învăţământ 

masterat 

Perioada (de la – până la) 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Academia Naţională de Apărare 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Conducerea operaţii multinaţionale interarme 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învăţământ 

Cursul postuniversitar 

Perioada (de la – până la) 2003 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Academia Naţională de Apărare 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Joint Staff Course 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învăţământ 

 curs postuniversitar cu predare în limba engleză 

Perioada (de la – până la) 2003 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Academia de Înalte Studii Militare 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Doctorat în Ştiinţe Militare 

Tipul calificării / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Militare, specialitatea logistică. Tema tezei de 
doctorat: „ Logistica operaţiilor multinaţionale sub egidă O.N.U. sau 
sub comandă N.A.T.O. „ 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învăţământ 

 Doctorat 

Perioada (de la – până la) 2002 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Academia de Înalte Studii Militare 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Pregătirea personalului didactic 
  

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învăţământ 

Cursul modular al Departamentului pentru pregătirea 
personalului didactic 
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Perioada (de la – până la) 2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Academia de Înalte Studii Militare 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

perfecţionare în specialitatea logistică 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învăţământ 

Curs postuniversitar  
 

Perioada (de la – până la) Octombrie 1996 - iulie 1998 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Academia de Înalte Studii Militare 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Conducere logistică 

Tipul calificării / diploma obţinută Licenţă 

Perioada (de la – până la) 1982-1985 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

intendenţă 

Tipul calificării / diploma obţinută Studii de scurtă durată 

Perioada (de la – până la) 1978-1982 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Liceul militar „Ştefan cel Mare”- Cîmpulung-Moldovenesc 
 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Matematică-fizică 

Tipul calificării / diploma obţinută bacalaureat 

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE  

abilitatea de a citi  Engleză – f.bine, rusă - satisfăcător 

abilitatea de a scrie  Engleză - bine, rusă - satisfăcător 

abilitatea de a vorbi  Engleză - bine, rusă - satisfăcător 

APTITUDINI SI COMPETENTE 
SOCIALE 

 

Comunicare   Profesia de cadru didactic şi experienţa la catedră a dezvoltat 
aptitudinile de comunicare, şi demonstrare. Comunic liber, argumentat, 
cu structură logică a frazelor, uşor de înţeles, deschis spre dialog. 
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Integrare în medii sociale diferite Mă adaptez uşor în medii sociale diferite, dar prefer grupurile cu nivel 
de instruire şi educare peste medie. 

APTITUDINI SI COMPETENTE 
ORGANIZATORICE 

 

Lucru în echipă  Prefer lucru în echipă, dar pentru asta trebuie să am certitudinea 
competenţelor membrilor  în raport cu activităţile de desfăşurat  

Management de proiect Descrierea activităţilor şi repartizarea acestora pe competenţe poate fi 
cheia succesului unui proiect 

APTITUDINI SI COMPETENTE 
TEHNICE 

(descrieţi aceste aptitudini şi indicati în ce context le-aţi dobândit) 

Computere - hardware  Cunoştiinte satisfăcătoare 

Computere - software În special utilizarea diferitelor aplicaţii. Învăţ repede modul de utilizare a 
software. Am abilităţi şi cunoştinţe pentru administrarea reţelelor de 
calculatoare şi managementul sistemelor de operare de tip Windows.  

PERMIS DE CONDUCERE  B, C, E 

ALTE INFORMAŢII RELEVANTE:  
- Expert ARACIS, domeniul  Ştiinţe Militare şi Informaţii – 2008 –prezent  
- Membru CNATDU, Ştiinţe sociale – comisia Ştiinţe Militare,Informatii si Ordine Publica 

2012 –prezent 
 




