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INFORMAŢII PERSONALE   

Nume şi prenume  GHIBA DANIEL 

Adresa  STR. ALEEA COMPOZITORILOR, NR.6A, BL.822, SC.2, AP. 85, 

SECTOR 6, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Telefon  +4 0723 397 398 

E-mail  danielghiba@gmail.com 

 

Naţionalitatea  română 
 

Data naşterii  27.10.1970 

 
 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

  

   

• Perioada  01.01 2015 - prezent 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, Bucureşti, 
România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Conducere învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică; 

• Funcţia  Prodecan pentru cercetare ştiinţifică la Facultatea de securitate şi apărare / Universitatea 
Naţională de Apărare “Carol I”; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Conducerea şi coordonarea activităţilor de cercetare ştiinţifică ale Facultăţii de securitate şi 
apărare şi desfăşurarea de activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică la programele de studii 
de licenţă, master, doctorat şi la programele de studii postuniversitare în calitate de conferenţiar 
universitar titular, disciplinele: Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor; Irenologie şi 
profesor universitar titular(după 01.03.2017), disciplinele: Managementul crizelor; Polemologie; 

 Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifice învăţământului prin redactarea materialelor 
didactice, studiilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică. 

 
 
 

• Perioada  01.10 2011 – 01.01.2015 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, Bucureşti, 
România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Conducere învăţământ superior; 

• Funcţia  Director al şcolii de studii postuniversitare (ales şi numit) / Departamentul operaţii întrunite, 
studii strategice şi de securitate / Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Conducerea şcolii de studii postuniversitare şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ la 
programele de studii de licenţă, master, doctorat şi la programele de studii postuniversitare, fiind 
titular al disciplinelor ,,Managementul crizelor”, ,,Politici şi strategii NATO”, ,,Operaţii 
multinaţionale”, ,,Irenologie”, şi cotitular al disciplinelor ,,Prevenirea şi soluţionarea conflictelor 
internaţionale”, ,,Polemologie” şi ,,Operaţii de contrainsurgenţă”; 

 Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifice învăţământului prin redactarea materialelor 
didactice, studiilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică. 



• Perioada   01.03.2017 – prezent 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, Bucureşti, 
România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior; 

• Funcţia  Profesor universitar, disciplinele – Managementul crizelor; Polemologie, Departamentul 
operaţii multinaţionale, studii strategice şi de securitate, Facultatea de securitate şi apărare, 
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Conducerea şi coordonarea pregătirii, planificării şi desfăşurării activităţilor de învățământ şi de 
cercetare ştiinţifică in comisia didactică - Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale. Politici 
şi strategii NATO; 

Desfăşurarea activităţilor de învăţământ la programele de studii de licenţă, master, doctorat şi la 
programele de studii postuniversitare, fiind titular al disciplinelor,,Managementul crizelor”, 
,,Politici şi strategii NATO”, ,,Polemologie”, ,,Operaţii multinaţionale”, ,,Irenologie”; 

 Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului prin redactarea materialelor 
didactice, a cursurilor, studiilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică. 

 

• Perioada   01.03.2014 – 01.03.2017 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, Bucureşti, 
România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior; 

• Funcţia  Conferenţiar universitar, disciplinele – Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor; 
Irenologie, şi şef comisie didactică - Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale. 
Politici şi strategii NATO, Departamentul operaţii multinaţionale, studii strategice şi de 
securitate, Facultatea de securitate şi apărare, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Conducerea şi coordonarea pregătirii, planificării şi desfăşurării activităţilor de învățământ şi de 
cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din comisia didactică - Managementul crizelor şi operaţii 
multinaţionale. Politici şi strategii NATO; 

Desfăşurarea activităţilor de învăţământ la programele de studii de licenţă, master, doctorat şi la 
programele de studii postuniversitare, fiind titular al disciplinelor,,Managementul crizelor”, 
,,Politici şi strategii NATO”, ,,Polemologie”, ,,Operaţii multinaţionale”, ,,Irenologie”; 

 Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului prin redactarea materialelor 
didactice, a cursurilor, studiilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică. 

 

• Perioada   25.07.2007 – 30.02.2014 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, Bucureşti, 
România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior; 

• Funcţia  Lector universitar (şef de lucrări), disciplina - Operaţii multinaţionale, comisia didactică- 
Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale. Politici şi strategii NATO, catedra - Securitate şi 
apărare naţională, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Desfăşurarea activităţilor de învăţământ la programele de studii de licenţă, master, doctorat şi la 
programele de studii postuniversitare, fiind titular al disciplinelor,,Managementul crizelor”, 
,,Politici şi strategii NATO”, ,,Polemologie”, ,,Operaţii multinaţionale”, ,,Irenologie”; 

 Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului prin redactarea materialelor 
didactice, a cursurilor, studiilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică. 

 

• Perioada  04.05 2011 - prezent 

• Numele si adresa instituţiei  Comitetul Naţional de Securitate şi Strategie Alimentară / Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România; Şos. Splaiul Independenţei nr.54, sector 5, Bucureşti, România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Coordonarea, conducerea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul 
securităţii; 

• Funcţia  Secretar ştiinţific / Comitetul Naţional de Securitate şi Strategie Alimentară /           
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Participarea la aprobarea, organizarea, conducerea şi realizarea activităţilor de cercetare 
ştiinţifică a Comitetului Naţional de Securitate şi Strategie Alimentară; 

Răspunde de realizarea legăturilor funcţionale între membrii CNSSA şi celelalte structuri ale 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; 

Răspunde de realizarea studiilor ştiinţifice, politicilor, strategiilor, programelor, planurilor 
operaţionale, rapoartelor de interes naţional şi internaţional, precum şi de organizarea 
manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 



• Perioada  07.04 2011 – 01.01.2015 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Sediul didactic: Str. Ghica Vodă, nr. 13, Iaşi, România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică în învăţământul superior; 

• Funcţia  Membru al Consiliului științific al Centrului pentru Studiul Relațiilor Internaționale; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Participarea la elaborarea de studii şi cercetări care să vizeze diagnoze şi prognoze referitoare 
la evoluţia relaţiilor din spaţiul european şi internaţional; 

Participarea la analiza procesului de globalizare pe dimensiunile istorică, politică, economică şi 
culturală; 

Participarea la organizarea de conferinţe şi manifestări ştiinţifice internaţionale care să permită 
reunirea intereselor de cercetare ale specialiştilor din domeniu. 

 

• Perioada   24.11 2010 - 01.10.2011; 01.01 2015 - prezent 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, Bucureşti, 
România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Coordonarea şi conducerea activităţilor de cercetare ştiinţifică în învăţământul superior; 

• Funcţia  Membru al Consiliului Ştiinţific al Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Participarea la aprobarea, organizarea şi conducerea activităţilor cercetare ştiinţifică din 
universitate; 

Desfăşurarea activităţii ştiinţifice, didactice şi pedagogice. 
 

• Perioada   28.10 2010 - 01.10.2011 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, Bucureşti, 
România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Conducere învăţământ superior; 

• Funcţia  Membru al Senatului Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”(ales); 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Participarea la aprobarea, organizarea şi conducerea activităţilor din universitate;  

 Desfăşurarea activităţii ştiinţifice, didactice şi pedagogice. 
 

• Perioada   28.10 2010 - 01.10.2011 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” / Departamentul operaţii întrunite, studii strategice 
şi de securitate; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, Bucureşti, România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Conducere învăţământ superior; 

• Funcţia  Secretar ştiinţific al departamentului (ales); 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Organizarea activităţilor planificate pentru buna pregătire a şedinţelor consiliului 
departamentului, precum şi pentru cunoaşterea şi îndeplinirea deciziilor adoptate; 

Coordonarea elaborării documentelor care urmează a fi dezbătute în consiliu şi verificarea 
legalităţii lor; 

 Desfăşurarea activităţii ştiinţifice, didactice şi pedagogice. 
 

• Perioada  22.03 2010 - 02.04 2010 

• Numele si adresa instituţiei  College Interarmées de Défense, Paris, Franţa; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior cu participare multinaţională (peste 50 ţări); 

• Funcţia  Profesor universitar invitat la desfăşurarea unui exerciţiu multinaţional de management al 
crizelor şi operaţii multinaţionale; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Desfăşurarea activităţilor de planificare şi desfăşurare a operaţiilor multinaţionale a doua coaliţii 
internaţionale adversare, ca urmare a intensificării unei crize fictive în Europa; 

 Conducerea activităţii masteranzilor participanţi la exerciţiu. 
 

• Perioada   01.10 2007- 30.09 2010 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, Bucureşti, 
România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior; 

• Funcţia  Lector universitar (şef de lucrări), Şef comisie didactică - Managementul crizelor şi operaţii 
multinaţionale. Politici NATO, catedra - Securitate şi apărare naţională / Facultatea de comandă 
şi Stat Major; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Desfăşurarea activităţilor de învăţământ; 

 Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului prin redactarea materialelor 
didactice, a cursurilor, studiilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică. 



• Perioada   01.10 2008- 01.07 2011 

• Numele si adresa instituţiei  Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România; 

• Tipul activităţii sau domeniul  Învăţământ superior; 

• Funcţia  Lector universitar (şef de lucrări), colaborator; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Desfăşurarea activităţilor de învăţământ; 

 Participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului superior prin redactarea 
materialelor didactice, a cursurilor, studiilor. 

 

• Perioada   03.02 2007-30.09 2007  

• Numele si adresa instituţiei  U.M.01348 Bucureşti; Şos. OLTENIŢEI nr.290, sector 4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă şi stat major; 

• Funcţia  Şef operaţii şi instrucţie 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Conduce şi coordonează activitatea Compartimentului operaţii şi instrucţie; 

Planifică şi conduce pregătirea de comandament şi instruirea personalului unităţii. 

 

• Perioada   04.09 2006-02.02 2007  

• Numele si adresa instituţiei  U.M.01348 Bucureşti; Şos. OLTENIŢEI nr.290, sector 4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă şi stat major; 

• Funcţia  Împuternicit pentru îndeplinirea funcţiei de şef de stat major; 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Răspunde de instruirea operaţională a unităţii; 

Conduce şi coordonează activitatea statului major al unităţii; 

Este şeful structurii de securitate. 

 

• Perioada   28.06.2006 –10.08.2006  

• Numele si adresa instituţiei  TF ZABUL-AFGANISTAN /RC SOUTH/ ISAF III 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă şi stat major NATO 

• Funcţia  Şef de stat major/ Batalion manevră/ ISAF III 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Răspunde de instruirea şi activitatea operaţională a unităţii în AOR-Provincia ZABUL; 

Conduce şi coordonează activitatea statului major al unităţii şi ale  NATO şi ANF primite în 
OPCOM, OPCON,TACOM, TACON ; 

Este şeful structurii de securitate. 

 

• Perioada   01.03.2006 – 28.06.2006 

• Numele si adresa instituţiei  U.M.01348 Bucureşti; Şos.OLTENIŢEI nr.290, sector 4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă şi stat major 

• Funcţia  Şef de stat major/ Batalion manevră/ ISAF III 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Răspunde de instruirea operaţională a unităţii; 

Răspunde de proiectarea,coordonarea şi desfăşurarea instruirii cu forţele SUA ce vor intra sub 
OPCON, în scopul asigurării interoperabilităţii în cadrul misiunii NATO ISAF 

Conduce şi coordonează activitatea statului major al unităţii; 

Este şeful structurii de securitate. 

 

• Perioada  20.08.2005 – 09.07 2007 

• Numele si adresa instituţiei  U.M.01348 Bucureşti; Şos.OLTENIŢEI nr.290, sector 4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă şi stat major 

• Funcţia  Şef operaţii şi instrucţie 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Conduce şi coordonează activitatea Compartimentului operaţii şi instrucţie; 

Planifică şi conduce pregătirea de comandament; 

Coordonează, planifică şi controlează instruirea unităţii. 

 

• Perioada   15.01.2005 – 19.08.2005 

• Numele si adresa instituţiei  Brigada italiană GARIBALDI / FOLGORE 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă şi stat major - Misiunea ANTICA BABILONIA 2005 - IRAK 

• Funcţia  Şef operaţii / Batalionul 2 Infanterie CĂLUGĂRENI COALIŢIE IRAK 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Răspunde de asigurarea şi menţinerea unui climat de stabilitate şi securitate în zona de 
responsabilitate atribuită unităţii (in provincia DHI QAR - IRAK). 



• Perioada  15.04.2003 – 14.01.2005 

• Numele si adresa instituţiei  U.M.01348 Bucureşti; Şos.OLTENIŢEI nr.290, sector 4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă şi stat major 

• Funcţia  Şef Operaţii şi instrucţie 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Conduce şi coordonează activitatea Compartimentului operaţii şi instrucţie; 

Planifică şi conduce pregătirea de comandament; 

Coordonează, planifică şi controlează instruirea unităţii. 

 

• Perioada  03.09 2003-26.09 2003 

• Numele si adresa instituţiei  TF ASSOCIATOR/ Brigada Multinaţională de Est / KFOR/ Kosovo 

• Tipul activităţii sau domeniul  Antrenamentul operaţional al Rezervei Strategice NATO pentru teatrele de operaţii din Balcani 

• Funcţia  Şef Operaţii  

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Răspunde de asigurarea şi menţinerea unui climat de stabilitate şi securitate în zona de 
responsabilitate atribuită unităţii (Gjilanie - KOSOVO). 

 

• Perioada  01.05.1999 – 14.04.2003 

• Numele si adresa instituţiei  U.M.01348 Bucureşti; Şos.OLTENIŢEI nr.290, sector 4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă 

• Funcţia  Comandant baterie aruncătoare120mm 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Exercită actul de comandă şi control asupra tuturor resurselor umane, tehnice şi materiale ale 
subunităţii. 

 

• Perioada  03.09 2002-02.10 2002 

• Numele si adresa instituţiei  Divizia Multinaţională de Sud Est – SALAMANDRE – Mostar – BOSNIA 
HERTZEGOVINA/SFOR 

• Tipul activităţii sau domeniul  Antrenamentul operaţional al Rezervei Strategice NATO pentru teatrele de operaţii din Balcani 

• Funcţia  Ofiţer de legătură 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Realizează interfaţa dintre comanda unităţii şi Divizia Multinaţională de Sud Est; 

Îl reprezintă pe comandantul unităţii şi intenţia acestuia în Centrul operaţional tactic al diviziei. 
 

• Perioada  01.10.1993 – 30.04.1999 

• Numele si adresa instituţiei  U.M.01348 Bucureşti; Şos.OLTENIŢEI nr.290, sector 4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă 

• Funcţia  Comandant pluton tragere şi comandant baterie tragere 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Exercită actul de comandă şi control asupra tuturor resurselor umane, tehnice şi materiale ale 
subunităţilor 

 

• Perioada  15.09.1995 – 25.04.1996 

• Numele si adresa instituţiei  Comandamentul regional ONU 

• Tipul activităţii sau domeniul  Misiunea UNAVEM III, ANGOLA 

• Funcţia  Comandant pluton mortiere şi antitanc 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Exercită actul de comandă şi control asupra tuturor resurselor umane, tehnice şi materiale ale 
subunităţilor; Asigură sprijinul cu foc a tuturor subunităţilor batalionului; escorta şi protecţia 
forţelor în zona de responsabilitate;Dezarmarea beligeranţilor şi asigurarea securităţii  AoR. 

 

• Perioada  25.01 – 25.07.1993 

• Numele si adresa instituţiei  Primăria Municipiului Bucureşti 

• Tipul activităţii sau domeniul  Conducere şi execuţie 

• Funcţia  Expert, membru în Comisia Municipiului Bucureşti 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Participarea la punerea în aplicare a Legii 18 / 1991. 

 

• Perioada  31.07.1992 – 30.09.1993 

• Numele si adresa instituţiei  U.M.01210 Bucureşti, Şos.Antiaeriană, sector 5, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau domeniul  Comandă  

• Funcţia  Comandant pluton 1 TAT 

• Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Exercită actul de comandă şi control asupra tuturor resurselor umane, tehnice şi materiale ale 
subunităţilor. 



 
 

EDUCAŢIE ŞI 

PREGĂTIRE 
 
 

• Perioada  03.12.2012 – 16.12.2012 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  PRO TRENING MEDIATION; 

 • Principalele categorii de pregătire  Curs de “Formarea de mediatori”;  

 • Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat de participare şi adeverinţă nr. 9797/04.01.2013 de la CONSILIUL de MEDIERE. 

 
 

• Perioada  11.09.2012 – 15.10.2012; 15.10.2012 -19.10. 2012 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE COLLEGE - Brussels; 

 • Principalele categorii de pregătire  Common Security and Defence Policy;  

 • Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat absolvire 

 

• Perioada  11.09.2012 - 30.11.2012 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  Colegiul Naţional de Afaceri Interne al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”; 

 • Principalele categorii de pregătire  Managementul Afacerilor Interne la nivel naţional şi european, Drept;  

 • Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat absolvire 

 

 • Perioada  06.2011 – 07.2011 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ”FORMATOR” COD COR 241205 "Calitate 
europeană în învăţământul superior“; 

 • Principalele categorii de pregătire  Formarea cadrelor didactice, a personalului suport, a masteranzilor/studenților din universitate în 
domeniul calității;  

 • Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat CNFPA. 

 

• Perioada  01.10.2006 – 23.12.2009 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, BUCUREŞTI, 
ROMÂNIA; 

 • Principalele categorii de pregătire  Ştiinţe Militare şi Informaţii;  

 • Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii. 

 

• Perioada  16.02.2009 – 27.02.2009 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  Crisis Management and Multinational Operations College; 

 • Principalele categorii de pregătire  Civil – military cooperation(CIMIC) Course;  

 • Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Graduation Certificate. 

 

 • Perioada  01.10.2008 – 23.08.2009 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, BUCUREŞTI, 
ROMÂNIA; 

 • Principalele categorii de pregătire  Ştiinţe Militare - Securitate şi apărare;  

 • Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Master “Securitate şi apărare”. 

   

• Perioada  29.10.2007 – 18.07.2008 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  Universitatea Bucureşti, România/ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; 

 • Principalele categorii de pregătire  Pedagogie;Teoria educaţiei;Didactică;  

 • Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat de absolvire 



 
 

• Perioada  21.01.2008– 28.03.2008 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. PANDURI nr.68-72, sector 5, BUCUREŞTI, 
ROMÂNIA/ Colegiul de Management al Crizelor şi Operaţii Multinaţionale; 

 • Principalele categorii de pregătire  Management al crizelor;Scenarii strategice, operative şi tactice;Artă militară;  

 • Certificate obţinute   Certificat de absolvire 

 

• Perioada 

  

Aprilie 2006 

 • Numele şi tipul instituţiei absolvite  Centrul de Drept internaţional umanitar al Armatei, PLOIEŞTI, ROMÂNIA 

 • Principalele categorii de pregătire  Dreptul războiului, Gestionarea conflictelor armate, Principalele tratate în dreptul războiului.  

 • Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat de absolvire 

 

• Perioada  Mai – Iunie 2005 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  Corpul militar al Crucii Roşii Italiene 

• Principalele categorii de pregătire  Curs BASIC LIFE SUPPORT 

• Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat de absolvire 

 

• Perioada  Iunie 2005 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  Corpul militar al Crucii Roşii Italiene 

• Principalele categorii de pregătire  Curs de prim ajutor  

• Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat de absolvire 

 

• Perioada  12.01 – 28.05.2004 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  Centrul de limbi străine al Forţelor Armate Canadiene – Saint Jean, CANADA 

• Principalele categorii de pregătire  Military training assistance program şi Curs de limba franceză 

• Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificate de absolvire 

 

• Perioada  2000 - 2003 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  Academia Forţelor Terestre “NICOLAE BĂLCESCU”, SIBIU 

• Principalele categorii de pregătire  Ştiinţe militare, Managementul organizaţiilor 

• Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Diploma de licenţă 

 

• Perioada  Septembrie – Noiembrie 2000 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  Ministerul Educaţiei Naţionale 

• Principalele categorii de pregătire  Curs operatori tehnica de calcul 

• Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat de absolvire 

 

• Perioada  Septembrie 2000 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  Centrul Pilot de Drept internaţional umanitar 

• Principalele categorii de pregătire  Prevederile generale ale dreptului internaţional umanitar aplicabile in conflicte armate; 

Responsabilităţi ale cadrelor cu răspunderi în activitatea de difuzare a DIU. 

• Certificate obţinute   Certificat de participare 

 

• Perioada  Mai 2000 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  7th Infantry Division and Fort CARSON “MOUNTAIN POST” 

• Principalele categorii de pregătire  COOPERATIVE NUGGET 2000 

• Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Certificat de absolvire 

 
 
 



 
 

• Perioada  05.01.1998 – 24.04.1998 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  Şcoala de aplicaţie pentru artilerie şi rachete 

• Principalele categorii de pregătire  Artilerie şi rachete 

• Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Diplomă de absolvire 

 
 

• Perioada  1989 - 1992 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  Institutul militar de artilerie şi geodezie “IOAN VODĂ” 

• Principalele categorii de pregătire  Artilerie şi rachete 

• Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Diplomă de absolvire 

 
 

• Perioada  1985 - 1989 

• Numele şi tipul instituţiei absolvite  Liceul Militar “Ştefan cel Mare” 

• Principalele categorii de pregătire  Matematică - fizică 

• Certificate obţinute în urma 
absolvirii 

 
Diplomă de bacalaureat 

 
 
 
 

ABILITĂŢI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 
 
 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

 

 

ALTE LIMBI 
 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

                          Limba engleză    
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 Are abilităţi deosebite în ceea ce priveşte lucrul si desfăşurarea activităţilor în mediu 
multinaţional şi multicultural, dovedeşte tact si diplomaţie atât în relaţiile de serviciu dar şi în cele 
interpersonale. Pe parcursul activităţilor desfăşurate a manifestat un spirit de echipă deosebit, 
foarte bine apreciat atât de superiori cât şi de colegi, parteneri şi subordonaţi din ţară sau 
străinătate. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE  

 Dovedeşte un puternic spirit organizatoric şi administrativ. Este un foarte bun coordonator, fapt 
reliefat de excelentele rezultate obţinute pe timpul activităţilor executate în ţară sau străinătate. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENTE 

TEHNICE 

 Bun utilizator a tehnicii de calcul, este un pasionat de tot ceea ce este nou in domeniul IT, 
promovând permanent implementarea noilor tehnologii în domeniul său de responsabilitate.  

Poate fi încadrat, datorită studiilor şi specializărilor deţinute şi în funcţii civile şi specialităţi pentru 
exploatare, întreţinere şi reparaţii, pentru funcţiile care prevăd studii superioare de scurtă durată, 
în domeniile tehnologia construcţiilor de maşini, topografie şi cadastru funciar. 

 



ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  Persoană altruistă, cu un dezvoltat simţ al umorului. 

 

PERMIS DE CONDUCERE  Da, din 1992 (categoriile B şi C) 

 

INFORMAŢII ADIŢIONALE  Începând cu 01.03.2017 domnul Ghiba Daniel a dobândit titlul didactic de profesor universitar, 
disciplinele – Managementul crizelor; Polemologie, la Departamentul operaţii multinaţionale, 
studii strategice şi de securitate, Facultatea de securitate şi apărare, Universitatea Naţională de 
Apărare “Carol I”; 

 

Începând cu 01.03.2014 domnul Ghiba Daniel a dobândit titlul didactic de conferenţiar 
universitar, disciplinele – Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor; Irenologie, la 
Departamentul operaţii multinaţionale, studii strategice şi de securitate, Facultatea de securitate 
şi apărare, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; 

 

Începând cu 25.07.2007, domnul Ghiba Daniel a dobândit titlul didactic de lector universitar 
(şef de lucrări), disciplina - Operaţii multinaţionale, comisia didactică- Managementul crizelor 
şi operaţii multinaţionale. Politici şi strategii NATO, catedra - Securitate şi apărare naţională, 
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; 

 

În baza Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. SP.M.V.3 din 01.12.2009 i s-a acordat titlul de 
“Militar Veteran” ca urmare a participării cu trupe în afara graniţelor ţării la cinci misiuni 
multinaţionale, pe trei continente. 

 

În baza Ordinului Ministrului Apărării Naţionale din 29.07.2009 i s-au acordat mulţumiri scrise 
pentru activitatea desfăşurată în cadrul Coaliţiei internaţionale în misiunea din Irak şi pentru 
„aportul decisiv la consolidarea prestigiului internaţional al ţării noastre şi, mai ales, 
pentru contribuţia concretă şi exemplară la integrarea euroatlantică a României”; 

 

În baza Ordinului Ministrului Apărării nr. M.P.484 din 19.04.2007 i s-a acordat Insigna 
Participant la Misiuni în Străinătate pentru „participare şi comportare meritorie la misiunea 
NATO din Afganistan (ISAF)”; 

 

Medaliat cu: 

- “The United Nations Medal – Medalia Naţiunilor Unite ÎN SERVICIUL PĂCII” de către 
Secretarul General al ONU; 

- “Medalia naţională Serviciul Credincios în clasa a III a” de către Preşedintele României 
pentru “merite în restructurarea şi modernizarea Forţelor Armate, pentru îndeplinirea 
cu succes a misiunilor încredinţate şi pentru eforturile depuse în îndeplinirea 
criteriilor de compatibilitate cu armatele statelor membre ale NATO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


