CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Nume / Prenume ION GIURCĂ
Adresa Str. Cpt. Ion Gârbea, nr. 26, bl. Lamă, Scara B, ap. 46, Sector
5, Bucureşti, România
Telefon mobil 0723225890
E-mail ion_giurca@yahoo.fr ; ion.giurca.vlaicu@gmail.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 26 iulie 1953, Avrămeni, jud. Botoşani

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

Perioada aprilie 2011-prezent
Numele angajatorului

Universitatea Hyperion din Bucureşti, Calea Calaraşi, nr.
169 , profesor universitar,Facultatea de Ştiinţe Sociale,
Umaniste şi ale Naturii, Departamentul Ştiinţe Sociale,
Umaniste şi Geografie, Specializarea Istorie.
Profesor asociat, conducător de doctorat în domeniul Ştiinţe
Militare la Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I”
Bucureşti.

Perioada 2004 – prezent
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 68-72,
Panduri, 050662, Bucureşti, România

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

Indrumare doctoranzi, domeniul Ştiinţe militare
Profesor universitar consultant si asociat
Indrumare, pregătire, elaborare referate cercetare ştiinţifică
şi teze de doctorat, participarea la activităţile de învăţământ,
desfăşurare de activităţi de cercetare ştiinţifică
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Perioada 2003-2004
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72,
Panduri, 050662, Bucureşti, România
Planificare, coordonare şi control învăţământ universitar;
activitate didactică Curs istorie şi geografie militară,
îndrumare pregătire prin doctorat
Şef Secţie învăţământ
Elaborarea documentelor care reglementează învăţământul
universitar; coordonarea planificării învăţământului la
structurile existente; evidenţă activitate didactică a
personalului; evidenţă rezultate învăţământ studenţi şi
cursanţi; legătura cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării; alte
activităţi hotărâte de către Senatul Universităţii.

Perioada 1998-2003
Numele şi adresa angajatorului

Academia de Inalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662,
Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat

Planificare şi coordonare activităţi didactice la cursurile de
geopolitică, istorie şi geografie militară, activitate didactică

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Profesor universitar şi şef comisie didactică
Planificare şi evidenţă învăţământ, activitate didactică,
cercetare ştiinţifică, călătorii de studii, îndrumare elaborare
lucrări de licenţă şi absolvire, participare la manifestări
ştiinţifice

Perioada 1996-1997
Numele şi adresa angajatorului

Academia de Inalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662,
Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Organizare, planificare, coordonare şi desfăşurare învăţământ
universitar

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Profesor universitar şi şef catedră Doctrine, geopolitică,
istorie şi geografie militară
Activitate de planificare şi coordonare învăţământ;
elaborare cursuri universitare, activităţi de învăţământ
universitar şi postuniversitar; cercetare ştiinţifică;
participarea la manifestări ştiinţifice

Perioada 1992-1996
Numele şi adresa angajatorului

Academia de Inalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662,
Bucureşti, România
2

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

Invăţământ universitar
Conferenţiar în Catedra de Istoria artei militare şi geografie
militară
Activităţi didactice; elaborare cursuri şi manuale; cercetare
ştiinţifică

Perioada 1988-1991
Numele şi adresa angajatorului

Academia Militară, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ universitar

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Sector universitar, în Catedra de Istoria artei militare şi geografie
militară
Activitate didactică, conform sarcinilor repartizate; cercetare
ştiinţifică

Perioada 1984-1987
Numele şi adresa angajatorului

Academia Militară, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ universitar

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Asistent universitar în Catedra de Istoria artei militare şi geografie
militară
Activitate didactică, conform sarcinilor repartizate; cercetare
ştiinţifică

Perioada 1974-1982
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Regimentul 30 Mecanizat „Petru Rareş”, str. Ştefan cel
Mare, nr. 17, Galaţi
Pregătirea de luptă a trupelor
Comandant de pluton şi companie
Planificare şi conducere pregătire de luptă la nivel pluton şi
companie; participare la aplicaţii de comandament în stat
major de regiment; perfecţionarea pregătirii prin studiu
individual şi cursuri
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada 1992-2004
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Academia de Inalte Studii Militare (Universitatea Naţională
de Apărare ,,Carol I”) Bucureşti
Doctrine,geopolitică,geografie militară şi istorie

Tipul calificării/diploma obţinută

Doctor în Ştiinţe militare, specializarea Istorie militară;
Conducator de doctorat în domeniul Stiinţe militare

Nivel de calificare a formei de
învăţământ

Invăţământ postuniversitar

Perioada 1991-1992
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării/diploma
obţinută
Nivel de calificare a formei de
instruire/învăţământ
Perioada 1987-1992
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării/diploma obţinută
Nivel de calificare a formei de
instruire/învăţământ
Perioada 1982-1984
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Academia Militară, Bucureşti
Conducere strategică
Diplomă absolvire curs post academic superior
Invăţământ postuniversitar

Universitatea Bucureşti, Facultatea de istorie
Istorie universală şi naţională
Diplomă de licenţă în istorie
Invăţământ universitar

Academia Militară, Facultatea de arme întrunite şi tancuri;
Conducere şi stat major, unităţi şi mari unităţi (regiment,
divizie)
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Tipul calificării/diploma
obţinută
Nivel de calificare a formei de
instruire/învăţământ

Diplomă de licenţă în Ştiinţe militare
Invăţământ universitar

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE
LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE
CUNOSCUTE
Abilităţi de a citi
Abilităţi de a scrie
Abilităţi de a vorbi

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

Limba română
Franceza

Engleză

Bine
Mediu
Bine

Bine
Satisfacator
Satisfacator

Capacitate de organizare, planificare, conducere,
coordonare a organizaţiilor; spirit de echipă, capacitate de
analiză şi sinteză a informaţiilor; capacitatea de comunicare
orală şi scrisă; perseverenţă, responsabilitate, seriozitate,
experienţă în cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor
Experienţă în organizarea şi desfăşurarea cercetării
ştiinţifice, organizării de manifestări ştiinţifice, capacitate
de conducere a grupurilor umane prin stabilirea şi repartiţia
sarcinilor, îndrumarea şi controlul îndeplinirii acestora

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE TEHNICE

Utilizare P.C.: Microsoft Office, Internet, E-mail

PERMIS DE CONDUCERE

Categoriile B şi C

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

5

Societăţi profesionale
- Membru în „Comisia română de Istorie militară”
- Membru în „Clubul istoricilor”

Membru în colective de
conducere publicații

Premii

Publicaţii

- Referent științific în Consiliul editorial al Revistei
,,Gândirea Militară Românească";
- Consiliul științific al Revistei ,,Misiunea";
- Consiliul științific al ,,Document", Buletinul
Arhivelor Militare Române;
- Colegiul de redacției a Anuarului românilor din
sud-estul Transilvaniei ,,Acta Carpatica", Sfântu
Gheorghe;
- Colegiul științific al ,,Sangidava" revista Fundației
culturale ,,Miron Cristea", Toplița
- „Mihai Viteazul” acordat de către Revista de istorie militară
(1995) pentru lucrarea Armata română și Marea Unire;
- „General Constantin Hârjeu”, acordat de către revista
Gândirea militară românească (2001, 2013) pentru
lucrările: Anul 1940. Drama României Mari; Statul
Major General al armatei. Organizare și atribuții
funcționale;
- „General Radu Rosetti” acordat de către Fundatia
,,Magazin Istoric" (2013) pentru lucrarea Statul Major
General al armatei. Organizare și atribuții funcționale.
- ,,Maresal Alexandru Averescu”, acorda de către Revista
Gandirea militara romaneasca (2014) pentru lucrarea
Mareșali ai României;
- Mareșal Alexandru Averescu,, acordat de către Revista
Gândirea militară românească (2018) pentru lucrarea
,,Armata română de la București la Mărășești. 19161917;
- Mareșal Constantin Prezan, acordat de către Academia
Oamenilor de Știință din România (2019) pentru lucrarea
Armata română de la București la Mărășești. 1916-1917.
- 17 cărţi – autor şi coautor
- 10 manuale de specialitate
- 161 de studii şi articole publicate în reviste de
specialitate şi în volume ale unor manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale;
- 10 documente privind organizarea şi desfăşurarea
învăţământului universitar;
-11 proiecte cercetare-dezvoltare.
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Activităţi
didactice
complementare

şi

- prezentarea a peste 130 de comunicări în cadrul unor
congrese, sesiuni, simpozioane, cu participare naţională
şi internaţională;
- prezentarea a peste 250 de conferinţe la diferite instituţii
ştiinţifice
şi structuri cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării;
- îndrumare studenţi şi cursanţi pentru elaborarea lucrărilor
de licenţă şi absolvire;
- îndrumare doctoranzi în domeniul Ştiinţe Militare;
- referent oficial în comisii de susţinere teze de doctorat la
diferite universitati din tara.

Prof. univ. dr. GIURCĂ G. ION
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