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Curriculum Vitae - Alexandrescu Gelu 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  
INFORMAŢII PERSONALE  

Nume şi prenume ALEXANDRESCU GELU 
Adresă 13, Sg.maj. Nedeleanu Ion, 051722, Bucureşti, România 

Telefon 021 4117911;    mobil: 0726 26 18 58 

Fax - 

E-mail alexandrescugelu@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii  02, martie, 1958     

  

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

Cadru didactic universitar / 
Învăţământ superior 

  

EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ  

• Perioada 16.10.2017 – prezent  

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr. ing., Director şcoală doctorală 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi specifice şcolii doctorale, de cercetare ştiinţifică şi învăţământ, 
management educaţional, participarea la diferite conferinţe şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; modernizarea şi asigurarea 
calităţii învăţământului superior 

• Perioada 01.10.2016 – 16.10.2017  

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prof. univ. dr. ing., învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr. ing., Departamentul Sisteme informaţionale militare şi informaţii 
pentru apărare/ Facultatea de Securitate şi Apărare 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare ştiinţifică şi învăţământ, management educaţional, 
participarea la diferite conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale; modernizarea şi asigurarea calităţii învăţământului superior 

• Perioada 01.10.2015 – 01.10.2016  

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lector univ. dr. ing., învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Lector univ. dr. ing., Departamentul Sisteme informaţionale militare şi 
informaţii pentru apărare/ Facultatea de Securitate şi Apărare 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare ştiinţifică şi învăţământ, management educaţional, 
participarea la diferite conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale; modernizarea şi asigurarea calităţii învăţământului superior 

• Perioada 01.12.2014 – 01.10.2015  

• Numele şi adresa angajatorului  

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prof. univ. dr. ing., învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Personal didactic asociat - Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare ştiinţifică şi învăţământ. 

• Perioada 01.10.2013 – 01.12.2014  

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 
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• Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr. ing., Prodecan pentru cercetare/ Facultatea de securitate şi 
apărare 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare ştiinţifică şi învăţământ, management educaţional, 
organizarea unor conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale; modernizarea şi asigurarea calităţii învăţământului superior; 
participarea cadrelor didactice din cadrul facultăţii în diferite programe de 
cercetare-dezvoltare pe bază de competiţie. 

• Perioada 01.11.2011 – 01.10.2013  

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr. ing., Director Departament sisteme informaţionale militare şi 
informaţii pentru apărare/ Facultatea de Comandă şi Stat Major (funcţie 
obţinută prin alegeri) 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de învăţământ, management educaţional şi cercetare ştiinţifică. 
Coordonarea şi rezolvarea activităţilor desfăşurate în departament 
concomitent cu pregătirea şi desfăşurarea cursurilor, seminarilor, dezbaterilor 
şi laboratoarelor conform repartiţiei sarcinilor didactice. Întocmirea şi 
elaborarea unor studii de specialitate bazate pe planul de cercetare ştiinţifică 
al departamentului. Organizarea unor conferinţe şi sesiuni de comunicări 
ştiinţifice. Repartiţia sarcinilor didactice. Modernizarea şi asigurarea calităţii 
învăţământului superior. Participarea cadrelor din departament în diferite 
programe de cercetare-dezvoltare pe bază de competiţie. 

• Perioada 12.2006 – 31.10.2011  

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr. ing.,Şef catedră sisteme informaţionale militare şi informaţii 
pentru apărare/ Facultatea de Comandă şi Stat Major (funcţie obţinută prin 
alegeri) 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de învăţământ, management educaţional şi cercetare ştiinţifică. 
Coordonarea şi rezolvarea activităţilor desfăşurate în catedră concomitent cu 
pregătirea şi desfăşurarea cursurilor, seminarilor, dezbaterilor şi laboratoarelor 
conform repartiţiei sarcinilor didactice. Întocmirea şi elaborarea unor studii de 
specialitate bazate pe planul de cercetare ştiinţifică al catedrei. Organizarea 
unor conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice. Repartiţia sarcinilor 
didactice. Modernizarea şi asigurarea calităţii învăţământului superior. 
Participarea cadrelor din catedră în diferite programe de cercetare-dezvoltare 
pe bază de competiţie. 

• Perioada 09. 2004  - 12. 2006  

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr.ing. (şi şef de comisie didactică). Titular discipline: Informatică 
aplicată, Informatică de gestiune, Ştiinţe exacte, Catedra Sisteme 
Informaţionale Militare şi Informaţii pentru Apărare / Facultatea de Comandă şi 
Stat Major.  

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de învăţământ, management educaţional şi cercetare ştiinţifică. 
Pregătirea şi desfăşurarea cursurilor/seminarilor conform repartiţiei sarcinilor 
didactice, perfecţionarea pregătirii personale. Participarea la proiectele de 
cercetare-dezvoltare desfăşurate pe bază de competiţie. Activităţi ştiinţifice în 
cadrul lucrărilor de absolvire ale studenţilor conform planului de cercetare 
ştiinţifică al catedrei. Elaborare de cărţi, articole, comunicări ştiinţifice. 
Coordonarea activităţilor didactice şi ştiinţifice în comisia didactică. 

• Perioada 11.2003 -09. 2004  

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, 
România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr. ing., disciplina Informatică militară, Catedra informaţii, 
informatică, transmisiuni şi război electronic / Facultatea de Comandă şi Stat 
Major 
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• Principalele activităţi şi responsabilităţi Pregătirea şi desfăşurarea cursurilor/seminarilor/laboratoarelor conform 
repartiţiei sarcinilor didactice. Activităţi de cercetare ştiinţifică din planul de 
cercetare al catedrei, participarea la elaborarea de materiale didactice, 
perfecţionarea pregătirii personale, activităţi ştiinţifice.  

• Perioada 09.2000 -11. 2003  

• Numele şi adresa angajatorului Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, 
România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, disciplina Informatică militară, Catedra Sisteme 
Informaţionale  / Facultatea Interarme 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Pregătirea şi desfăşurarea cursurilor/seminarilor/laboratoarelor conform 
repartiţiei sarcinilor didactice. Activităţi de cercetare ştiinţifică din planul de 
cercetare al catedrei, participarea la elaborarea de materiale didactice, 
perfecţionarea pregătirii personale, activităţi ştiinţifice. Modernizarea 
procesului de învăţământ.  

• Perioada 10. 1997 – 09.2000  

• Numele şi adresa angajatorului Academia Tehnică Militară, 81-83, B-dul Regina Maria, 75275, Bucureşti, 
România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, Catedra radiolocaţie şi dirijare rachete / Facultatea de 
Electronică şi Informatică 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Pregătirea şi desfăşurarea cursurilor/seminarilor conform repartiţiei sarcinilor 
didactice. Activităţi de cercetare ştiinţifică conform planului de cercetare 
ştiinţifică al catedrei, perfecţionarea pregătirii personale, activităţi ştiinţifice cu  
studenţii şi cursanţii. Elaborare de materiale didactice. Modernizarea 
procesului de învăţământ. 

• Perioada 11.1990 – 10.1997  

• Numele şi adresa angajatorului Academia Tehnică Militară, 81-83, B-dul Regina Maria, 75275, Bucureşti, 
România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar / Facultatea de Electronică şi Informatică 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşurarea de activităţi didactice conform repartiţiei sarcinilor didactice, 
activităţi de cercetare ştiinţifică din planul de cercetare al catedrei, 
perfecţionarea pregătirii personale, activităţi ştiinţifice cu studenţii şi cursanţii. 
Elaborare de materiale didactice. Pregătirea studenţilor pentru concursurile 
ştiinţifice studenţeşti.  

• Perioada 05. 1990-11.1990  

• Numele şi adresa angajatorului Academia Militară,  68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ militar superior 

• Funcţia sau postul ocupat Asistent / Facultatea de Electronică şi Informatică 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Pregătirea şi desfăşurarea seminarilor/laboratoarelor conform repartiţiei 
sarcinilor didactice. Activităţi de cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii 
personale, activităţi ştiinţifice cu studenţii. 

• Perioada 07.1988 – 05.1990  

• Numele şi adresa angajatorului Academia Militară,  68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Laboratorul pentru tehnica de luptă radioelectronică 

• Funcţia sau postul ocupat Cercetare ştiinţifică 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Participarea la realizarea temelor de cercetare din Planul M.Ap.N., 
desfăşurarea unor activităţi didactice 

• Perioada 11.1987 -07. 1988  

• Numele şi adresa angajatorului Academia Militară,  68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Bază de instruire practică şi prototipuri 

• Funcţia sau postul ocupat Şef birou în cadrul Bazei de instruire practică şi prototipuri 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Participarea la realizarea unor teme de cercetare şi de prototipuri, 
desfăşurarea unor activităţi didactice 

• Perioada 08.1983 – 11. 1987 Activităţi desfăşurate în structuri ale Ministerului Apărării Naţionale 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

• Perioada 24-30 10.2011  

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

formarea profesională 

PROSIM CONSULT S.R.L. 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Auditor al calităţii 

• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat nr.228/2011 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs Auditor al calităţii 

• Perioada 26-30 09.2011  

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

formarea profesională 

PROSIM CONSULT S.R.L. 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Manager îmbunătăţire procese 

• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat nr.202/2011 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs Manager îmbunătăţire procese 

• Perioada 03.2010-07.2011  

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

formarea profesională 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Master în ştiinţe militare şi informaţii/Securitate naţională şi comunicare 
publică 

• Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de master, seria A, nr. 0081515 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii universitare de masterat 

• Perioada 01.04.2003-27.06.2003  

• 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 Limbi străine  

• Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de absolvire, seria D, nr. 6696 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs intensiv de învăţare a limbii engleze 

• Perioada 2003   
 

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

formarea profesională 

 

Centrul de Instruire prin simulare 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
Instruire prin simulare 

• Tipul calificării/diploma obţinută 
Certificate of Training 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs intensiv (180 ore) 

• Perioada 1998 – 1999 
 

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

formarea profesională 

Academia Tehnică Militară 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Perfecţionare în domeniul tehnic 

• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs postuniversitar de perfecţionare, în specializarea „Limba engleză în 
domeniul tehnic pentru ofiţeri ingineri” (6 luni) 

• Perioada 1993 - 1997 
 

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

formarea profesională 

Academia Tehnică Militară 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Radiotehnică şi radiocomunicaţii 
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• Tipul calificării/diploma obţinută Doctor inginer 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Pregătire prin doctorat 

• Perioada 1978 - 1983 
 

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

formarea profesională 

Facultatea de Electronică şi Electrotehnică Militară/ Academia Militară 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Specialitatea: Radioelectronică de radiolocaţie 

• Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de inginer 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii universitare de lungă durată 

• Perioada 1973 - 1978  

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

formarea profesională 

Liceul „Matematică şi Fizică nr.1”, Piteşti  

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Fizică electrotehnică 

• Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii liceale 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE  

LIMBA MATERNĂ Româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză; Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba  1 B B B B B 

Limba  2 B B B B B 

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

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE            

 

Spirit de echipă, bun coleg, corect şi cinstit. Rezultate foarte bune în procesul 
educaţional şi cercetare. Comunicativ, rezistent la stres şi la efort prelungit.  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  

ORGANIZATORICE       

Organizarea, desfăşurarea şi coordonarea activităţilor didactice şi de 
cercetare ştiinţifică din departament. Capacitate de analiză şi sinteză. 
Organizarea unor conferinţer şi sesiuni de comunicări ştiinţifice în cadrul 
departamentului, facultăţii şi universităţii. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE   
 

Utilizare de rutină a aparaturii de birou, MS Office, Internet, E-mail, 
Programare, Soft specializat, Reţele de calculatoare.  

Perioada / Activitatea profesională / 
Asociat 

 

Perioada 
2003 -  2012 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Activităţi didactice / Facultatea de Management 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea Spiru Haret, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Învăţământ superior 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Didactice: desfăşor prelegeri şi seminarii la programele de studii universitare 
şi postuniversitare din cadrul Facultăţii de securitate şi apărare, din 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. 
Cercetare: Am fost membru în granturi/proiecte câştigate pe bază de 
competiţie. 
Am publicat cărţi, manuale, cursuri, culegeri de probleme (unic autor sau 
coautor), articole în reviste de specialitate – (unic autor sau coautor), 
comunicări ştiinţifice în cadrul manifestărilor ştiinţifice internaţionale sau 
naţionale (unic autor sau coautor). 
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PERMIS DE CONDUCERE Da, categoria B  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE              

 

Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane: 
Prof.univ.dr. Topor Sorin – tel. 3194880/ 119 

 
 Data: 04.12.2017    Col. (r).prof.univ.dr.ing.  

ALEXANDRESCU GELU 
 


