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Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume FOTA IULIAN 

E-mail(uri) iulian.fota@presidency.ro 

 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana  
  

Data naşterii 17.06.1965 
  

Sex M 
  

Domeniul ocupaţional Invatamant superior 
  

Experienţa profesională  
  

  

Perioada Din 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie – invatamant superior 
 

Perioada 2009-2014 

Funcţia sau postul ocupat Consilier prezidential pentru securitate nationala 

Numele şi adresa angajatorului Administratia prezidentiala, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Guvernare 
  

  

Perioada 2005-2009 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul National de Aparare  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Guvernare – Educatie 

  

Perioada 2001-2005 

Funcţia sau postul ocupat Consilier  

Numele şi adresa angajatorului Departamentul pentru integrare eur-atlantica si politica de aparare, Ministerul Apararii Nationale  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Guvernare 

  

Perioada 1998-2001 

Funcţia sau postul ocupat Seful sectiei militare 

Numele şi adresa angajatorului Misiunea Romaniei la NATO si UEO, Bruxelles 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Diplomatie militara 

  

Perioada 1996-1998 

Funcţia sau postul ocupat Consilier 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul pentru integrare eur-atlantica si politica de aparare, Ministerul Apararii Nationale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Guvernare 

  

Perioada  1994-1996 
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Funcţia sau postul ocupat Expert parlamentar pe probleme europene si de relatii internationale 

Numele şi adresa angajatorului Camera Deputatilor, Parlamentul Romaniei (grupul PNT-CD) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Politica 

  

Perioada  1990-1994 

Funcţia sau postul ocupat Inginer  

Numele şi adresa angajatorului „Carpati”  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economie  

 
 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1984-1990 

Calificarea / diploma obţinută Licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul roman de constructii civile si industriale 

  

Perioada 1994-1996 

Calificarea / diploma obţinută     Master  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relatii internationale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administratve  

  

Perioada 1993 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de securitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Colegiul National de Aparare 

  

Perioada 2004-2005 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Securitate internationala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Aparare 

  

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitatati de comunicare, flexibilitate, determinare, perseverenta, adaptabilitate  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

In 1995 in cadrul unui proiect PHARE, director al STIL – Romanian School for Young Leaders 
Ca reprezentant al societatii civile, organizator al unor conferinte si seminarii despre relatiile dintre 
societatea civila si mediul militar cat si despre controlul democratic asupra fortelor armate 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Word, Power Point, Internet Explorer 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Alte cursuri/stagii de pregatire: 
2008 – absolvent al „Black Sea Security Program”, John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University (USA) 
2008-absolvent al „National Security, Strategy and Competitiveness”, Georgetown University (USA) 
 
Experienta in domeniul afacerilor europene: 
1996 – stagiu de pregatire la Parlamentul European  
Din 2004- membru al „Team Europe” (grup de experti romani nominalizati de Comisia Europeana) 
pentru asigurarea informarii opiniei publice din Romania cu privire la politicile UE 
Din 2006 – director al Colegiului National de Aparare 
 
Proiecte de cercetare: 
Din 2006 – din partea Colegiului National de Aparare proiecte de cercetare al NATO: programul 
„Science for Peace” si „Management of R & D in Support of Defence Industrial Transformation” 
 
Activitate didactica: 
Din 2002 - Conferinte sustinute la Academia Diplomatica/Institutul Diplomatic (Academia Romana & 
Ministerul Afacerilor Externe) 

  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

