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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T  

E U R O P E A N    

 

 
 

                DATE 
PERSONALE 

 

  

Nume, prenume  CIASCAI, Gheorghe-Teodor  

   

   

   

   

Cetăţenia   Română  

   

 
POZIŢIA ACTUALĂ 

 Conferentiar universitar  

                 
EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 
DIDACTICA 

 

  

Instituţia  Universitatea Crestina «Dimitrie Cantemir », Facultatea de Ştiinţe Politice  
Poziţia deţinută  conferenţiar universitar (prodecan,  aprilie 2011 – octombrie 2012, decan, octombrie 2012 – 

ianuarie 2014) 
Perioada  octombrie 2010 –  prezent 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice specifice de pregătire şi desfăşurare a prelegerilor şi seminariilor la 
disciplinele: „Sistemul Institutional al UE”, „Teoria Relatiilor Internationale”, „Fundamentele 
Politice ale Securitatii – Politici de Securitate si Aparare”, „Politici Publice in UE”, „Relatii publice 
internationale” 

   
Instituţia  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie 

Poziţia deţinută  conferenţiar universitar,  asociat 
Perioada  octombrie 2005 – iunie 2009 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice specifice de pregătire şi desfăşurare a prelegerilor şi seminariilor în cadrul 
Masteratului de Studii Europene şi Drept Comunitar la disciplinele  „Teorii ale integrarii 
europene», «Organizaţii şi instituţii europene», «Politici comunitare », «Politici publice» 
şi «Mecanisme şi proceduri decizionale la nivelul UE » 

   
Instituţia  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administratie si Afaceri 

Poziţia deţinută  conferenţiar universitar, asociat 
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Perioada  octombrie 2006– iunie 2007, februarie – iunie 2010, februarie – iunie 2011 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activităţi didactice specifice de pregătire şi desfăşurare a prelegerilor şi seminariilor la disciplinele 

« Politici publice » si «Politici publice europene » 
   

Instituţia  Universitatea Nationala de Aparare  
Poziţia deţinută  conferenţiar universitar, asociat-invitat 

Perioada  octombrie 2005– iunie 2006 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activităţi didactice specifice la disciplina « Geopolitica si geostrategie» 

   
Instituţia  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie 

Poziţia deţinută  lector universitar, asociat 
Perioada  octombrie 2003 – iunie 2005 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice specifice de pregătire şi desfăşurare a prelegerilor şi seminariilor la disciplinele  
« Teorii ale integrarii europene » si «Politici comunitare »,  

   
Instituţia  Colegiul National de Aparare, Universitatea Nationala de Aparare 

Poziţia deţinută  Lector universitar/şef de lucrări 
Perioada  octombrie  2000 – iulie 2001 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice specifice de pregătire şi desfăşurare a prelegerilor şi seminariilor la disciplina 
«Organizaţii internaţionale» 

   
 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

ADMINISTRATIVĂ 
 

  

Instituţia  Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National  
Perioada   septembrie 2008 – iunie 2010 

Poziţia deţinută  Consilier pentru afaceri europene (colaborator începind cu 10.12.2009, urmare a aplicarii Legii 
329/2009 privind interdictia cumulului pensie - salariu) 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Consilierea conducerii şi a personalului ministerului privind toate problemele ce au relevanţă 
pentru Uniunea Europeana, in domeniul culturii si audiovizualului; expert national supleant in 
cadrul Grupului de lucru in domeniul Audiovizualului al Consiliului UE 

   
Instituţia  Ministerul Apărării, Departamentul pentru Politica de apărare şi planificare 
Perioada   mai 2005  - septembrie 2008 

Poziţia deţinută  Ofiter-Sef sectie Uniunea Europeană (trecut in rezerva cu gradul de locotenent colonel) 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea echipei de experţi responsabilă de pregătirea dosarelor de participare a înalţilor 

responsabili din Ministerul Apărării la procesul decizional naţional şi la nivelul; Expert national 
in cadrul Grupului Politico-Militar al Consiliului UE 

   
Instituţia  Ministerul Apărării, Departamentul pentru Politica de apărare şi planificare, 
Perioada   august 2001 – aprilie 2005 

Poziţia deţinută  Ofiter-Sef birou evaluare şi analiza relatii militare internationale 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea echipei de experţi, responsabilă de evaluarea şi analiza politicilor şi 

programelor de cooperare internaţională ale Ministerului Apărării ( în cadrul NATO, în 
relaţia cu UE şi cu alte organizaţii internaţionale, în relaţiile bilaterale etc.) 

   
Instituţia  Institutul  de Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară 
Perioada   noiembrie  1999 - octombrie 2000 

Poziţia deţinută  Ofiter-Cercetător ştiinţific   
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Elaborarea de cercetări şi studii în domeniul politicii de apărare si de securitate, în special în ceea 

ce priveşte consecinţele PESC si PESA  ale UE asupra României; coordonator al proiectului de 
cercetare referitor la dezvoltarea PESC si PESA si impactul asupra Romaniei 

   
Instituţia  Ministerul Apărării, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării 
Perioada   august 1999 – octombrie 1999 
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Poziţia deţinută  Ofiter-Expert analiză politico-militară şi relaţii internaţionale 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Elaborarea de analize şi evaluări referitoare la securitatea regională în Balcani 

   
Instituţia  Ministerul Apărării, Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare 
Perioada   august 1995 – iulie 1999 

Poziţia deţinută  Ofiter-Expert analiză politico-militară, relaţii internaţionale şi politică de apărare 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Elaborarea de analize, studii, documentare referitoare la evoluţiile mediului politic şi de securitate  

în spaţiul european şi euro-atlantic  

   
Instituţia  Sectorul Militar de Construcţii nr. 3, Cluj-Napoca 
Perioada   August 1988 – septembrie 1990 

Poziţia deţinută  Ofiter-Expert logistică 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Asigurarea cu echipament a militarilor şi personalului civil 

EDUCATIA 
 

  

Perioada   Octombrie 1996 – noiembrie 2002  
Calificarea / diploma obţinută   Doctor în filosofie   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie , România  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională  

 Doctoral  

Perioada   Octombrie 1999 – iunie 2000  
Calificarea / diploma obţinută   Diplomă post-universitară în dreptul afacerilor, drept comunitar si dreptul comertului 

international 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

 Universite Paris I Pantheon-Sorbonne şi Universitatea Bucuresti, Institutul «Henri Capitant – 
Nicolae Titulescu »  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională  

 Post-universitar (in limba franceza) 

Perioada   septembrie 1992 – iunie 1996  

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de licenţă în ştiinţe politice (4 ani de studii, la zi)  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, 
România  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională  

 Licenţă  

Perioada   septembrie 1990 – iunie 1995  
Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de licenţă în filosofie (5 ani de studii, la zi) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

 Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, România  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională  

 Licenţă 

Perioada   septembrie 1985 –august 1988  
Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de ofiţer/locotenent  (3 ani de studii, la zi) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi «Nicolae Bălcescu» Sibiu, Specialitatea Intendenţă/Logistică 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională  

 Scoală de ofiţeri 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENTE 

PERSONALE 
 

  

Limba maternă   Româna  
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Alte limbi (vorbit, scris, citit)  Franceză (foarte bine, foarte bine, foarte bine),  

Engleză (bine, bine, bine),  

Italiană (satisfăcător, -, bine), 

Rusă (satisfăcător, satisfăcător, satisfăcător) 
Aptitudini şi competenţe 
sociale     

 Implicat în asociatii şi organizatii civice si/sau profesionale: presedinte si membru fondator al 
Asociatiei pentru Spatiul Public European, Membru al Consortiului Parteneriatului pentru Pace 
al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate (2000-2005), al Asociaţiei  
Absolvenţilor Străini ai IHEDN (Institut d’Hautes Etudes de Defense, Paris),  Secretar General 
al Asociaţiei Absolvenţilor Români ai IHEDN (2005), membru al Societăţii Române de Filosofie, 
cercetator asociat al EURISC  

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice  

 Abilitati manageriale, capacităţi avansate de coordonare în diferite proiecte de reformă 
instituţională, în special pe domeniul instituirii de noi proceduri decizionale, organizaţionale şi 
instituţionale (conform modelelor UE/NATO)    

Aptitudini şi competenţe 
tehnice     

 Internet, Word, Power Point, Excel, Outlook 

Permis de conducere                   Cat. B, din 2003 
Alte aptitudini şi competenţe         Spirit de echipă, deprinderi şi abilităţi deosebite in domeniile analiză şi prognoză privind 

organizaţiile internationale (în special, UE si NATO); capacităţi avansate de consiliere şi 
consultanţă pe domeniile menţionate; excelente abilităţi de negociere şi comunicare, dobindite 
atît în calitate de expert în cadrul Ministerului  Apărării, Ministerului Culturii, cît şi în calitate de  
profesor şi cercetător în mediul academic naţional şi internaţional 

GRANTURI /BURSE DE 
CERCETARE 

 

  

Instituţia  Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene din Paris  
Perioada   Aprilie 2006 – iunie 2006 

Poziţia deţinută  Cercetator invitat (grant individual de cercetare) 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Elaborarea unei cercetării referitoare la perspectiva României asupra politicii externe si de 

securitate a UE (publicată în noiembrie 2006 de ISS-UE in colectia Occasional Paper cu titlul 
«Entre Balkans et Orient: l’approche roumaine de la PESC») 

   
Instituţia  Colegiul de Aparare al NATO din Roma 
Perioada   Septembrie – decembrie 2004 

Poziţia deţinută  Cercetator invitat (Bursa individuala de cercetare) 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Elaborarea unei cercetării referitoare la impactul prezenţei NATO asupra securităţii regionale în 

Balcani (publicată de Colegiul de Apărare al NATO cu titlul «Qeulle approche pour l’OTAN dans 
les Balkans a la lumiere des evolutions de securite dans la region ?») 

   
Instituţia  NATO, Programul Academic 
Perioada   Iunie 1999 - iunie 2001 

Poziţia deţinută  Cercetator invitat (Bursa individuala de cercetare NATO-EAPC) 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Elaborarea unei cercetării referitoare la consecintele extinderii NATO asupra securitatii in Europa 

Centrala si de Est (publicată pe site-ul NATO cu titlul «Les consequences de l’elargissement de 
l’OTAN sur les echelles de securite de l’Europe Centrale et Orientale ») 

   
Instituţia  Ministerul Apărării al Republicii Franceze şi Fundaţia pentru Studii Strategice, Paris 
Perioada   martie 1998 – mai 1998 

Poziţia deţinută  Expert detaşat/cercetător invitat (bursa institutionala oferita de Ministerul Apararii al 
Republicii Franceze) 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de documentare referitoare la procedurile de lucru utilizate în domeniul afacerilor 
strategice (politicii de apărare) în Ministerul Apărării în Franţa şi elaborarea unei cercetării privind 
consecinţele extinderii NATO  asupra securităţii în Europa de Sud-Est 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

  

    Publicaţii 
 
 
 
 
 

 Volume, studii, articole  publicate în română, franceză şi engleză în domeniile: organizaţii 
internaţionale, relaţii internaţionale, integrare europeana si euroatlantica, securitate 
internaţională, politici publice, istoria filosofiei şi a logicii.  
Principalele lucrări publicate:  
Principalele volume/carti/manuale 
 Teorii ale relatiilor internationale, note de curs, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2014 
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Cursuri de perfecţionare de 
scurtă durată 

 Introducere in relatiile publice internationale, note de curs, Editura Pro Universitaria, 
Bucuresti, editia a III-a revizuita, Bucuresti, 2013 

 Sistemul institutional al Uniunii Europene, note de curs, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 
2013  

 Introducere in relatiile publice internationale, note de curs, Editura Pro Universitaria, 
Bucuresti, editia a II-a revizuită, Bucuresti, 2012 

 La strategie de l’Union europeenne pour la region de la Mer Noire entre la synergie 
programmee et la prudence assumee, capitol  in volumul European Union and Black Sea 
Regions, vol. I, Giovanni Mineo Editore, 2012 

 Proiectul european şi relevanţa teoriilor integrării, capitol în vol. Cecilia Tohăneanu (coord.), 
Teorii versus ideologii politice?, Editura Institutul European, Iaşi, 2012 

 “Entre Balkans et Orient: l’approche roumaine de la PESC”, Occasional Paper, Editor 
Institutul de Studii de Securitate al UE, Paris, 2006  

 Quelle approche pour l’OTAN dans les Balkans a la lumière des évolutions de sécurité de la 
région, Editor  NATO  Defence College, Roma, 2005 

 Geopolitica si geostrategie – studii, note de curs Colegiul National de Aparare, Bucuresti,  
2002   

  Arhitectura Internationala de Securitate, note de curs, Colegiul National de Aparare, 
Bucuresti, 2001 

 
Principalele articole 
 Implicatiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana asupra reformei constitutionale, 

Revista Dreptul, supliment, 2013 
 Consiliul European încotro? Reforme şi contrareforme instituţionale în UE, în Sfera Politicii, 

nr. 172/2012 
 Despre geometria variabilă a Uniunii Europene, în Sfera Politicii, nr. 168/2012 
 Impactul apariţiei Serviciului European de Acţiune Externă asupra rolului UE în gestionarea 

crizelor, Revista Sfera Politicii, nr. 170/2012 
 The Impact of Institutional Inovations Introduced by the Treaty of Lisbon on the European 

Union’s External Action, în CES Working Papers, vol. III, issue 2, 2011 
 Impactul Parteneriatului Estic asupra relaţiei Uniunii Europene cu Federaţia Rusă, Revista 

de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, nr. 2/2011 
  “Uniunea Europeana – extinderea 2004”, Sfera Politicii no 107/2004 
 “Uniunea Europeana în cautarea identităţii”, Sfera Politicii no 106/2003 
 “Criza relatiilor transatlantice”, Sfera Politicii  no 105/2003 
 «Integrarea europeana – sansa stabilizarii Balcanilor», Revista de istorie militara, no 1/2002 
 “L’élargissement otanien et le nouvel ordre européen de sécurité”, Euro-Atlantics Studies, no 

4/2001 
 “L’elargissement de l’OTAN et les échelles de sécurité dans l’Europe centrale et orientale”, 

www.nato.int/acad/fellow/99-01/ciascai.pdf, 2001 
 
 Cursuri în domeniile securitate internaţională şi europeană la Colegiul European de 

Securitate şi Apărare, Bruxelles (2007), Institutul de Înalte Studii de Apărare (IHEDN), Paris 
(2004), Institutul Internaţional de Cercetare pentru Pace/GIPRI, Geneva (2003), ILMO Breda 
(Olanda, 1998), Ministerul Apărării/Centrul de limbi străine din Luxemburg (1997), Institutul 
Francez din Bucureşti (1997)  

 Stagiu de perfecţionare/documentare de 2 luni (septembrie-octombrie 2005) în cadrul 
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE care a inclus participarea la reuniunile 
comitetelor şi grupurilor de lucru ale Consiliului UE  

 
   

MEMBRU COLECTIVE 
REVISTE DE 

SPECIALITATE 

  

Instituţia  Revista Fundatiei Colegiului National de Aparare 
Perioada   2000-2001 

Poziţia deţinută  Redactor Sef 
Principale activităţi şi 

responsabilităţi 
 Elaborarea de articole, evaluarea articolelor propuse spre publicare, asigurarea legaturii cu 

colaboratorii revistei  etc. 

   

 


