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Informaţii personale  

Nume / Prenume NIŢU IONEL 

Adresă(e) Bucureşti 

E-mail(uri) ionel.nitu@caiet.info; ionel.nitu@intelseco.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Aprilie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Acționar, director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului IntelSeCo Services S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Auditări de securitate, management integrat al riscului, counter competitive intelligence 

  

Perioada Februarie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Acționar, director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Analiză a Informațiilor și Evaluare a Tendințelor – CAIET S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Analiza informațiilor, evaluarea tendințelor, competitive intelligence, consultanță pentru expansiune 
internațională 

  

Perioada Iulie 2013 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Acționar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrator, unic acționar 

Numele şi adresa angajatorului Red Team Analytx S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță pentru afaceri și management 

  

Perioada Februarie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Acționar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltări activități specifice, analiză și consultanță 

Numele şi adresa angajatorului Grupul de Analiză Strategică S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Analiză, consultanță, PR 

  

Perioada Decembrie 2012 – februarie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigură împreună cu Directorul General organizarea și funcționarea firmei cu eficiență, prin elaborarea 
strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunităților; angajarea resurselor financiare, tehnologice și 
umane necesare.  
Coordonarea și armonizarea obiectivelor firmei cu resursele disponibile. 

Numele şi adresa angajatorului Intergraph Computer Services S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

IT, software, GIS 

  

Perioada Iunie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte, membru fondator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului New Strategy Center 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG; think-tank 
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Perioada Mai 2013 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Specialiștilor în Informații pentru Afaceri (ASIA) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG; asociație profesională 

  

  

Perioada 1996 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer SRI (august 2009 – decembrie 2012 şef Direcţie Generală Analiză) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Intelligence, analiză, management 

Numele şi adresa angajatorului Serviciul Român de Informaţii 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Analiza informaţiilor, intelligence, securitate națională 

  

Perioada 2011-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri 

Numele şi adresa angajatorului Serviciul Român de Informaţii 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Susţinere cursuri la disciplinele „Informaţia de securitate naţională”, „Tehnici de valorificare a 
informaţiilor (Informarea)” şi „Metode de analiză a informaţiilor” 

  

Perioada  2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat la Universitatea Babeș-Bolyai 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținere cursuri 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Susținere cursuri analiză de intelligence 

  

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert (invitat) la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Susţinere cursuri la modulul “Informaţie şi decizie” în cadrul masterului Studii de securitate (analiza 
informaţiilor) 

  

Educaţie şi formare 

 

Calificarea / diploma obţinută 15 martie 2013 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Certificat Absolvire Expert Informatii pentru afaceri/ 
Planificarea operationala a culegerii de informatii; culegerea, prelucrarea si valorificarea informatiilor; 
protejarea informationala a organizatiei; administrarea fluxului informational si operational 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. ICSS S.R.L. 

Calificarea / diploma obţinută Expert Informatii pentru afaceri 
  

Perioada Ianuarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă participare Soluţii şi interpretări privind noutăţile legislative în domeniul achiziţiilor publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Workshop: Abateri şi practici inconsecvente, gestionarea litigiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Expert Aktiv Group 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă participare 
  

Perioada 2009 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de securitate, geopolitică, ştiinţe militare, intelligence 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 

Calificarea / diploma obţinută Şcoala doctorală 
  

Perioada Aprilie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Cursul de nivel înalt „Securitate şi bună guvernare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de securitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti 
 

  

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Masterul Securitate şi Apărare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Securitate, Relaţii Internaţionale, Studii de securitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

  

Perioada 1998 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Studii Academice Postuniversitare în specializarea Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relaţii internaţionale, studii europene, drept internaţional, geopolitică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

  

Perioada 1992 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în psihosociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihosociologie, psihologie, sociologie, geopolitică, intelligence 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Ascultare Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Empatie, comunicativitate, spirit de echipă  

Alte competenţe şi aptitudini Participare la numeroase simpozioane şi seminarii, implicare în elaborarea şi susţinerea de cursuri pe 
analiza de intelligence, autor ori coautor al mai multor cărţi, studii şi articole în domeniile intelligence, 
analiza de intelligence, securitate naţională, infrastructuri critice, securitate, competitive și counter 
competitive intleligence, Big Data etc. și, mai recent, în analiză politică 

  

 


