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Curriculum vitae 

 
 
 
Profesor universitar dr.  
Cercetător ştiințific gradul I 

Teodor REPCIUC 

 

  

Date de contact teodorrepciuc@hotmail.com, Tel. (+40)753012642.  

Naţionalitate română  

Data și locul naşterii 19.06.1954, Oradea 

Titluri științifice, grade 
profesionale 

 
 
 
 

Funcţia, locul de muncă 
 
 
 

         

- Profesor universitar (Ord. 3610/03.04.2009 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării), la Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Științele Comunicării. 

- Cercetător ştiinţific gradul I (Ord. 5.669/23.12.2004, al Ministrului Educaţiei şi 
Cercetării) în domeniul securității și apărării naționale.  

- Doctor în ştiinţe militare (din 15.05.2000), specializarea studii de securitate şi apărare.  
 

Prof. univ. dr. la  Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Științele 
Comunicării, din 2009 până în prezent (ianuarie 2016) 
Cursuri predate:  

- Tehnici de negociere 
- Strategii de securitate 
- Gestionarea comunicării în situații de criză 
- Managementul conflictelor 
- Rezolvarea pașnică a diferendelor internaționale 
- Comunicare și negociere în afaceri 

 
Director al Masteratului de Mediere, negociere și comunicare în rezolvarea conflictelor, 
Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Științele Comunicării (începând cu 
anul universitar 2013/2014). 
 
Analist politico-militar și șef al  structurii de analiză strategică din Ministerul Apărării 
Naționale, 2008-2009. 

 
Redactor şef / director onorific / membru in colegiul științific al Revistei de studii de 
securitate şi informaţii pentru apărare, INFOSFERA –  publicaţie a Direcţiei Generale de 
Informaţii a Apărării, 2009 – prezent (ianuarie 2016). 
 
Ataşat al apărării, militar, aero şi naval în Regatul Danemarcei, Republica Finlanda şi 
Regatul Suediei (2005-2007). 

 
Cercetător științific gradul I la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie 
Militară, București. Activitatea științifică la institut a durat peste 20 de ani (1985-2005), din 
care șase ani (2000-2005), în calitate de șef al sectorului Studii de securitate. 
 
Ofiţer activ în Ministerul Apărării Naţionale (1976-2009). Ultimul grad militar: colonel 
(din 2000); În rez. din 2009. 
 

 

Studii, cursuri urmate   Doctorat în științe militare (1995-2000). 
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 Faculatea de Arme Întrunite din Academia de Înalte studii Militare, Bucureşti,  abs. 
1993, cu diplomă de licenţă în specialitatea arme întrunite. 

 Facultatea Politică Militară, Bucureşti, abs.1985, cu diplomă de licenţă în 
specialitatea ştiinţe politice-militare. 

 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni, Sibiu , abs. 1976. 

 Liceul Militar “Ştefan cel Mare”, Câmpulung-Moldovenesc, abs. 1973. 

 Curs de specializare în activitatea de reprezentare diplomatică permanentă a Armatei 
României în străinătate (ian. – mart. 2005). 

 Advanced Joint Operations Staff Officer Course, NATO/PfP Regional Training 
Centre, București (sept.- dec. 2003).  

 Intelligence Oversight in Democracy (București, apr. 2004).   

 Curs intensiv de limba franceză, la Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 
(oct. 1990 – iun. 1991).  

 Curs intensiv de limbă engleză, la  Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti (oct. 
2001 – mart. 2002). 

 NATO European Security Cooperation Course, NATO School - SHAPE, 
Oberammergau, Germany (feb. – mart. 1994) etc. 

 Course - L’Europe en Français,  L’Institut Francais,  06-17.09.1999. 

Limba maternă română  

Limbai străine) cunoscute engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire articipare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C2  

Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 

experimentat 
C
2  

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
C2  

Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 

experimentat 
C
2  

Utilizator 
experimentat 

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

Competenţe ştiinţifice Expertiză ştiinţifică în: comunicare, mediere, negociere, diplomația apărării, rezolvarea 
conflictelor, managementul comunicării în situații de criză, studii de securitate, securitate 
ecologică, ştiinţe militare, ştiinţe politice, sociologie, protecţie civilă, intelligence, 
conducerea operaţiilor multinaţionale de menținere a păcii, drept internaţional umanitar al 
conflictelor armate, planificarea securității și apărării, instituţii internaționale de securitate, 
informații militare, teoria cercetării științifice, comunicare și negociere în afaceri, 
soluționarea pașnică a diferendelor internaționale etc. 
 
Membru al Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Arte (ASLA) Oradea. 
Profesor de comunicare și negociere în afaceri la Fundația Națională a Tinerilor 
Manageri, în cadrul proiectului strategic Rural-ANTREPRENOR, POSDRU/83/5.2/S/59596  
Cursuri/lecții în format electronic pe portalul de E-Learning .realizate în cadrul proiectului: 

 Comunicarea în afaceri  - elemente introductive 
 Comunicarea scrisă în afaceri 
 Cerinţe ale unei prezentări orale de succes  în 

domeniul afacerilor 
 Comunicarea nonverbală și influenţa sa în afaceri 
 Purtatorul de cuvant al firmei si relația cu mass-media  
 Etichetă și protocol în afaceri 
 Comunicarea publicitară pentru afaceri 
 Negocierea – elemente introductive 
 Stilurile personale de negociere 
 Stiluri culturale de negociere 
 Calitățile negociatorului eficient 
 Strategii, tactici, tehnici și stratageme de negociere 

 
Membru al Grupul interuniversitar de coordonatori ai Comunitatii Academice Nationale 
de Cercetare (CANC) și Coordonator al Grupului de Studii de Securitate, în proiectul 
strategic “Formarea și dezvoltarea aptitudinilor și interesului pentru cercetarea științifică 
teoretică și aplicată a studenților din ciclul de licență și masterat în domeniul științelor 
sociale și politice”, POSDRU/56/1.2/S/36310, www.academos.ro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Membru al unor organizaţii 
naţionale 
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Lucrări (volume), studii, articole (selecție): 
 Teodor Repciuc, Conceptele securităţii, Editura Axioma Print, Bucureşti, 2008. 

 Tratatul Istoria militară a poporului român, vol. VI, Evoluţia sistemului militar naţional în anii 1919 – 1944, Editura 
Militară, Bucureşti,  1989, 768 p. (coautor – p.187-190, 236-241, 247-248); 

 Romania – NATO. Chronology 1989- 2004, Military Publishing House, Bucharest, 2004, 600 p. (coautor).  

 România – NATO. Cronologie 1989-2004, Editura Militară Bucureşti, 2004, 565 p (coautor). 

 Romanian Doctrinal Ideas and Conceptions – a Historical Aproach, Military Publishing House, Bucharest (coautor).  

 Ydeas y concepciones doctrinarias rumanas, Editura Militară, București, 1990  (coautor). 

 România – NATO. Parteneriat şi cooperare, Editura Militară, Bucureşti, 2000 (coautor).  

 Factorul ştiinţifico-tehnic şi rolul său în întărirea capacităţii de apărare a patriei, Editura  Militară,  Bucureşti, 1989 
(coautor). 

 Chernobyl  – 1986 and 18 years later: the debates are going on, Edited by V. Stoianov, Peace, Stability, Prosperity 
Foundation, Sofia, 2004 (coautor). 

 Чернобил'86 и 18 години по-късно: Дебатът продължава, ред. В. Стоянов, София, 2004, ISBN 954-90845-5-8 
(coautor) 

 Transparency in Defence Policy, Military Budgeting and Procurement, Edited by Todor Tagarev, Geneva Center for the 
Democratic Control of Armed Forces, George C.Marshall – Bulgaria, Sofia, 2002 (coautor);  

 Securitate naţională, politică de apărare şi istorie militară în România la sfârşit de mileniu, Editura Viflarom, Bucureşti, 
2000 (coautor); 

 Teodor Repciuc, Conceptul de securitate naţională, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, 
Colecţia Studii de securitate, nr.33, Bucureşti, 1998.  

 Insituţii şi valori pentru mileniul trei, Editura INI, Bucureşti, 2000 (coautor).  

 Anuar 1999, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară”, Editura Militară, Bucureşti, 2000 (în colab.).  

 Anuar 1998, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară”, Editura Militară, Bucureşti, 1998 (în colab.).  

 Anuar 1997, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Editura “Pro Transilvania”, Bucureşti, 1997 
(în colab.). 

 Anuar 1996, Institutul de Studii Operativ-Strategice şi Istorie Militară”,  Editura “Vasile Cârlova”, Bucureşti, 1996 (în 
colab.). 

 Teodor Repciuc, Abordări ale altor state în domeniul strategiilor de securitate națională, în Infosfera, Revistă de studii de 
securitate și informații pentru apăarare, nr. 1, 2010, p.9-15. 

  Teodor Repciuc, Strategii moderne de securitate națională, în Proceedings of the 34th Congress of the American 
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA,)Scientific Research – Security – Sustainable Development – 
Connections,Bucharest, May 18th -23th 2010, Presses Internationales Polytechnique, Montreal, Quebec, 2010, p. 642-645.   

 Teodor Repciuc, Sursele de insecuritate – abordări conceptuale actuale, în Infosfera, Revistă de studii de securitate și 
informații pentru apărare, nr. 1, 2009, p.8-14. 

 Teodor Repciuc, Unele învăţăminte de natură militară rezultate din războiul din Irak, în “Monitor strategic”, Revistă de 
studii de securitate şi apărare, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, nr. 1/2003, pp.48-55. 

 Teodor Repciuc, Terorismul – o ameninţare la adresa stabilităţii în regiune, “Monitor strategic”, Revistă de studii de 
securitate şi apărare, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, nr. 1/2003, pp.129-131. 

 Teodor Repciuc, Pregătirea premilitară  în România (1934-1939), “Gândirea militară românească” nr. 4, iulie-august, 
2002, p.123-128. 

 Provocare globală - răspunsuri regionale: Europa Centrală şi de Est după 11 septembrie 2001, “Monitor strategic” 
(Revistă de studii de securitate şi apărare, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară), nr. 1-2/2002, pp. 
145-147. 

 Teodor Repciuc, Prezent şi viitor în planificarea apărării în ţările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Est, “Monitor 
strategic” (Revistă de securitate şi apărare, Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară) nr. 1-2, 2001, 
pp. 53-55 (coautor).  

 Teodor Repciuc, Summit-ul de la Nisa şi semnificaţia sa pentru politica europeană de securitate şi apărare comună, 
“Monitor strategic” (Revistă a Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară), nr. 1-2, 2001, pp. 20-23. 

 Teodor Repciuc, Noţiunile de strategie militară şi doctrină militară, în “Aletheia”, Revistă de ştiinţă şi dialog 
interdisciplinar, Academia de Ştiinţe, Literatură şi Arte – ASLA , Oradea, nr. 11, 2000, pp. 148-151. 

 Teodor Repciuc, “Doctrină” sau “strategie” militară, în “Gândirea militară românească” nr, 4, iulie-august, 2000, pp. 
142-146.  

 Teodor Repciuc, Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi NATO, în “Monitor strategic” nr. 2, 2000, pp. 37-38. 

 Teodor Repciuc, Două reuniuni importante pentru Politica Europeană de Securitate şi Apărare Comună (Marsilia si 
Bruxelles, noiembrie 2000), în “Monitor strategic”, Revistă de studii de securitate şi apărare, Institutul pentru Studii 
Politice de Apărare şi Istorie Militară, nr.2/2000, p. 41-42. 

 Teodor Repciuc, Puncte de vedere: Surse de insecuritate la adresa României în primul deceniu al secolului XXI (partea I) 
, în “Talk show” nr. 28, 9 martie 2000, p.4. 

 Teodor Repciuc, Puncte de vedere: Surse de insecuritate la adresa României în primul deceniu al secolului XXI (partea a 
II-a) , în “Talk show” nr. 29, 16 martie 2000, p.4. 



 

4 
 

 Teodor Repciuc, Puncte de vedere: Surse de insecuritate la adresa României în primul deceniu al secolului XXI (partea a 
III-a) , în “Talk show” nr. 30, 23 martie 2000, p.4.  

 Teodor Repciuc, Puncte de vedere: Surse de insecuritate la adresa României în primul deceniu al secolului XXI (partea a 
IV-a) , în “Talk show” nr. 31, 30 martie 2000, p.4. 

 Teodor Repciuc, Apărarea naţională – concept depăşit?,  “Spirit militar modern”, Nr. 2, 1998, p.8-10, 52-53 

 Teodor Repciuc, Conceptul de securitate naţională şi evoluţia sa, “Gândirea militară românească”, Nr. 4, 1997. 

 Teodor Repciuc, Războiul popular – un concept perimat pentru România ? (partea I), “Revista de istorie militară”, Nr. 
2(36), 1996, pp.53-56. 

 Teodor Repciuc, Războiul popular – un concept perimat pentru România ? (partea a II-a), “Revista de istorie militară”, 
Nr. 3(37), 1996, pp.85-87. 

 Teodor Repciuc, Conceptul de doctrină militară, “Revista trupelor de uscat”, nr. 5-6, 1996, pp.39-47. 

 Teodor Repciuc, Cercetarea ştiinţifică şi doctrina militară (I), “Observatorul militar”, nr.3 (318), 17-23.01.1996, p.3. 

 Teodor Repciuc, Cercetarea ştiinţifică şi doctrina militară (II), “Observatorul militar”, nr.4 (319), 24-30.01.1996, p.3. 

 Teodor Repciuc, Conceptul de doctrină militară în gândirea militară românească (1), “Observatorul militar”, Nr. 42, 16-
22 octombrie, 1996, p.3  

 Conceptul de doctrină militară (2). Necesitatea elaborării unri doctrine militare naţionale, “Observatorul militar”, Nr. 43, 
23-29 octombrie, 1996, p.3. 

 Teodor Repciuc, Conceptul de doctrină militară (3). Conţinutul doctrinei militare, “Observatorul militar”, Nr. 44, 30 
octombrie – 6 noiembrie, 1996, p.3,. 

 Teodor Repciuc, Conceptul de doctrină militară (4). Doctrina militară românească după revoluţia din Decembrie 1989, 
“Observatorul militar”, Nr. 46, 13-19 noiembrie, 1996, p.3 

 Teodor Repciuc, Conceptul de doctrină militară (5) - Caracterul oficial al doctrinei militare, “Observatorul militar”, Nr. 
49, 1996, p.3 (de ziar) 

 Teodor Repciuc, Conceptul de doctrină militară în gândirea românească (6). Coordonate actuale, “Observatorul militar”, 
Nr. 51, 18-24 decembrie, 1996, p.3 (de ziar). 

 Teodor Repciuc, Conceptul de doctrină militară şi evoluţia sa  în gândirea românească (7). Coordonate actuale, 
“Observatorul militar”, Nr. 53, 25-31 decembrie, 1996,  p.3 (de ziar). 

 Teodor Repciuc, Eşafodul nuclear. Dosarul condamnării la neant, “Actualitatea ilustrată”, Nr. 7, 29 mai - 4 iunie 1995, 
pp. 16-20 (coautor). 

 Teodor Repciuc, Concepţia strategică românească privind apărarea naţională, în “Observatorul militar” nr. 44 (307), 1-7 
noiembrie 1995, p.3. 

 Teodor Repciuc, Concepţia strategică românească privind apărarea naţională, “Observatorul militar”, Nr 21, 1995, p.4. 

 Teodor Repciuc, Concepte de securitate – origini şi sensuri (Partea I), “Revista trupelor de uscat”, Nr.1, 1994, pp. 58-65.  

 Teodor Repciuc, Concepte de securitate – origini şi sensuri (Partea a II-a), “Revista trupelor de uscat”, Nr.3-4, 1994, pp. 
78-82. 

 Teodor Repciuc, Sistemul naţional de apărare, “Revista trupelor de uscat”, Nr.2, 1994. 

 Teodor Repciuc, Gestionarea situaţiilor de criză în noul context politic şi strategic european, “Gândirea militară 
românească”, Nr. 2, 1994, pp.68-75. 

 Teodor Repciuc, Suficienţa pentru apărare – semnificaţii ale unui principiu, “Armata României, Nr, 20 (231), 18-24 mai, 
1994, p.5. 

 Teodor Repciuc, Despre evoluţia conceptului de doctrină militară românească. Obiectul şi semnificaţia acesteia, 
“Gândirea militară românească”, Nr. 5, 1994, pp.49-56. 

 Teodor Repciuc, Politica de securitate naţională a României – coordonate fundamentale, “Observatorul militar”, nr. 41, 
12–18 octombrie, 1994, p.3. 

 Teodor Repciuc, Situaţiile de criză şi gestionarea lor în noul context politic şi strategic european. Orientări teoretice şi 
operaţionale în doctrina militară de apărare a României, în “Revista română de studii internaţionale”, ianuarie – aprilie, 
1993, pp.119-131. 

 Teodor Repciuc, Situations of crisis and their management in the new european political and strategic context. 
Theoretical and operational orientations in Romania’s military doctrine defense, “Romanian Review of international 
studies” Nr.1-2, 1993, pp. 147-160.   

 Studia Diplomatica –vol. XLV/1992 (Romain Yakemtchouk), Comerţul cu arme “Revista română de studii 
internaţionale” nr. 5-6, 1992, pp.389-391.  

 Compte rendu - Studia Diplomatica vol. XLV, 1992, (Romain Yakemtchouk) Le commerce des armes), “Revue roumaine 
d’études internationales” Nr.5-6, 1992, p. 423-426. 

 Teodor Repciuc, Consideraţii privind dezvoltarea concepţiilor doctrinare româneşti în perioada interbelică, “Gândirea 
militară românească”, Nr.4, 1992, p.24-29. 

 Teodor Repciuc, În tradiţia armatei române: instrucţia şi educaţia – laturi inseparabile ale aceluiaşi proces, “Revista 
trupelor de uscat”, Nr.1, 1990, pp. 9-13. 

 Teodor Repciuc, Simion Boncu, Principiile luptei armate şi modul de aplicare a lor la nivel strategic în războiul de 
apărare a patriei, “Gândirea militară românească”, Nr.4, 1990, pp. .37-44 (coautor). 

 Etc.   
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Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale (selecție) 
  

 Teodor Repciuc, Modern National Security Strategies, The 34th Congress of the American Romanian Academy of 
Arts and Sciences Bucharest, May 18th -23th 2010.   

 Teodor Repciuc, Terrorism and Organized Crime in the Age of Globalization, International Conference for 
Combating Terrorism, Bucharest, 10.09.2008. 

 Teodor Repciuc, The Transatlantic Link and the Balkans. Lessons Learned for the Modernization of the Romanian 
Armed Forces, International Conference „Bulgaria’s Membership in NATO and the European Union and the Euro-
Atlantic perspective of the Balkans”, Sofia,  25-26.11. 2004. 

 Teodor Repciuc, Romania’s Involvement in the Fight against Terrorism,   International Seminar “Terrorism, a 
threat to stability in the Region”, organized by the Regional Arms Control Verification Implementation Assistance 
Centre (RACVIAC), Istanbul, 30.03-03.04.2003 

 Teodor Repciuc, Romania’s Security. New Challenges after September 11th, International Conference “A Global 
challenge – regional responses. Central Europe after september 11th”, Budapest, 14.06.2002  

 Teodor Repciuc, Interferenţe româno-americane în secolele  XIX-XX – comunicare la cel de-al 27-lea Congres al 
Academiei Româno-Americane de Artă şi Ştiinţe, Oradea, 28 mai-2 iunie 2002. 

 Teodor Repciuc, La politique de sécurité et de défense de la Roumanie – concepts fondamentaux,  Séminaire 
internationale “Concepts de securité et de défense”, NATO-PMSC-PfP, Bruxelles, 24.10.1996. 

 Teodor Repciuc, Dimensions européennes et régionales de la politique de sécurité  de la Roumanie, expunere la 
Centrul de Studii de Securitate Naţională din Sofia, Bulgaria,  08.01.1996. 

 Teodor Repciuc, Les pays de L’Europe Centrale et Orientale et le Partenariat pour la Paix, L’Ecole de l’OTAN, 
Oberammergau, 05.03.1994; 

 Teodor Repciuc, Le cadre juridique et constitutionel du controle démocratique des forces armées de la Roumanie, 
Séminaire internationale “Le control démocratique des forces armées”, CSCE, Vienne, 04-07.03.1992. 

 etc. 
 
Alte aspecte 

 Participant la elaborarea proiectelor unor documente programatice ale securităţii şi apărării naționale: 
- Concepţia de apărare a României (1990-1991); 
- Doctrina Militară de Apărare a României, adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în sept. 

1991): 
- Concepţia integrată privind securitatea naţională a României (adoptată de CSAT în aprilie 1994); 
- Doctrina Militară de Apărare a României (adoptată de CSAT în aprilie 1994); 
- Strategia Militară a României etc. 

 Participant la elaborarea proiectelor unor documente legislative și alte acte normative sau doctrinare naționale sau 
departamentale privind securitatea și apărarea națională (1990 - 2015). 
 


