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Curriculum vitae 

 
INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume/Prenume Kohalmi-Szabo Luminiţa-Doina 

Adresă  

Telefon  

E-mail kohalmiro@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Sex Feminin 

  
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
Perioada  Din februarie 2015 

Numele angajatorului Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice 
Tipul activităţii Educație 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Susţinerea de cursuri și/sau seminarii la discilinele: Comunicare publică în domeniul 
securității, Managementul informațiilor pentru apărare: military intelligence, Globalizare, 
securitate și bună guvernare, Teorii contemporane ale democraţiei, Conceptul de 
intelligence: teorie și practică, Factorul social al securității și apărării 
Cercetare ştiinţifică şi publicare de materiale de specialitate 
Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale şi la sesiunile ştiinţifice ale cadrelor 
didactice si studenţilor 
 

Perioada  Din decembrie 2014  
Numele angajatorului Asociaţia pentru Securitatea Viitorului 

Tipul activităţii Cercetare/Voluntariat 
Funcţia sau postul ocupat Director Centrul de Cercetare pentru Securitatea Viitorului 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Planificarea şi coordonarea proiectelor de cercetare 
Evaluarea proiectelor de cercetare 
 

Perioada  2013-2015 
Numele angajatorului Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice 

Tipul activităţii Educație 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar (Asociat) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Susţinerea de cursuri si seminarii la discilinele: Globalizare şi Globalism, Management 
Politic, Teorii contemporane ale democraţiei, Ideologii politice 
Cercetare ştiinţifică şi publicare de materiale de specialitate 
Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale şi la sesiunile ştiinţifice ale cadrelor 
didactice si studenţilor 
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Perioada  2012-2014 
Numele angajatorului Administrația Prezidențială 

Tipul activităţii Administrație publică  
Funcţia sau postul ocupat Consilier 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Evaluarea tendinţelor de evoluţie în domeniul securităţii naţionale şi internaţionale 
Evaluarea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale 

 
Perioada  

 
2010-2012 

Numele angajatorului Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Tipul activităţii Administratie publica – Dezvoltare regionala si turism 

Funcţia sau postul ocupat Consilier al ministrului 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Dezvoltarea politicilor, planurilor si programelor de relatii publice in sprijinul obiectivelor 
institutionale 
Consilierea ministrului in probleme de comunicare 
Managementul comunicarii in implementarea programului de brand turistic national 

 
Perioada  

 
2009-2010 

Numele angajatorului Ministerul Turismului 
Tipul activităţii Administratie publica - Turism 

Funcţia sau postul ocupat Consilier al ministrului 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Dezvoltarea politicilor, planurilor si programelor de relatii publice in sprijinul obiectivelor 
institutionale 
Consilierea ministrului în probleme de comunicare 

 
Perioada  

 
2007-2009 

Numele angajatorului Ministerul Apărării 
Tipul activităţii Administratie publica – Securitate şi apărare naţională 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct - Direcţia Informare şi Relaţii Publice 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Dezvoltarea politicilor, planurilor si programelor de relatii publice in sprijinul obiectivelor si 
operatiilor MAp 
Dezvoltarea politicilor de informare publica in vederea implementarii Acordului de acces 
incheiat intre Romania si SUA 
 

Perioada  2006- 2007 
Numele angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

Tipul activităţii Invatamant - Securitate şi apărare 
Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Susţinerea de cursuri si seminarii la disciplina: Informare şi relaţii publice 
Cercetare ştiinţifică şi publicare de materiale de specialitate 
Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale 

 
Perioada  

 
2005- 2007 

Numele angajatorului Ministerul Apărării 
Tipul activităţii Administratie publica – Securitate si aparare nationala 

Funcţia sau postul ocupat Director- Direcţia Informare şi Relaţii Publice 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Dezvoltarea politicilor, planurilor si programelor de relatii publice in sprijinul obiectivelor si 
operatiilor MAp 
Stabilirea si gestionarea bugetului de relatii publice al MAp 
Asigurarea unui flux liber de informatii publice pentru mass-media, publicul general si 
audientele interne ale armatei 
Evaluarea solicitarilor de sprijin si cooperare adresate de mass-media si stabilirea nivelului 
optim de participare al MAp 
Stabilirea procedurilor administrative, de activare si de management a media pool la nivelul 
MAp; supervizarea si coordonarea activitatilor grupului pentru mediatizarea operatiilor 
militare 
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Monitorizarea, evaluarea si dezvoltarea standardelor, a procedurilor de management, a 
politicilor, planurilor si programelor de relatii publice 
- Conducerea activitatii de elaborare a instructiunilor si ghidurilor de relatii publice pentru 
structurile MAp 
Gestionarea relatiilor pe linie de informare publica ale MAp cu alte ministere, agentii 
guvernamentale si societatea civila 
Managementul serviciilor de monitorizare si analiza a mass-media in MAp 
Pregatirea discursurilor si a declaratiilor publice ale conducerii MAp 
Gestionarea solicitarilor privind liberul acces la informatii de interes public 
Avizarea solicitarilor de sprijin adresate MAp privind productiile de film, video si televiziune 
Conducerea Trustului de Presa al MAp 
Coordonarea sub aspect profesional a sistemului de relatii publice din armata, inclusiv a 
mijloacelor militare centrale si locale de informare publica 
Planificarea si coordonarea cursurilor in domeniul relatiilor publice pentru MAp 

 
Perioada  

 
2005 

Numele angajatorului Ministerul Apărării 
Tipul activităţii Administratie publica – Securitate şi apărare naţională 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct - Direcţia Informare şi Relaţii Publice 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Dezvoltarea politicilor, planurilor si programelor de relatii publice in sprijinul obiectivelor si 
operatiilor Map 
Asigurarea unui flux liber de informatii publice pentru mass-media, publicul general si 
audientele interne ale armatei 
Consilierea ministrului pe probleme de comunicare 

 
Perioada  

 
1996- 2005 

Numele angajatorului BBC World Service - Romanian Radio Broadcasting Radio 
Tipul activităţii Radio 

Funcţia sau postul ocupat Reporter 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Reportaje de radio de la evenimente nationale si internationale 
Interviuri cu oficiali romani si straini 

 
Perioada  

 
1997- 2005 

Numele angajatorului Radio Orion Sebeş/Alba 
Tipul activităţii Radio 

Funcţia sau postul ocupat Director 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Planificarea, implementarea si evaluarea programelor editoriale si de marketing ale 
radioului 
Recrutarea si formarea personalului 
Planificarea si executia bugetara 
Conceperea și implementarea unor campanii de publicitate multi-media si de PR locale 

 
Perioada  

 
1995 - 1998 

Numele angajatorului Ziarul “Cotidianul” 
Tipul activităţii Presă scrisă 

Funcţia sau postul ocupat Redactor 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Ştiri, interviuri, reportaje, anchete, editoriale de la evenimente locale şi naţionale 
Interviuri cu oficiali români şi străini 

 
Perioada  

 
1995-1996 

Numele angajatorului “West Magazin”, “Informaţia de Alba”, “Gazeta de Alba” 
Tipul activităţii Presă scrisă 

Funcţia sau postul ocupat Redactor-şef, redactor 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Planificarea, implementarea şi evaluarea programelor editoriale ale publicaţiei 
Recrutarea şi formarea personalului 
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Perioada  1989-1996 
Numele angajatorului Unităţi învăţământ preuniversitar 

Tipul activităţii Educație 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Profesor- disciplinele fizică şi matematică 

  
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obtinuta Formator/Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Pregătirea formării, realizarea programelor de formare, evaluarea participanţilor la formare, 
aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketingul formării, proiectarea 
programelor de formare, organiyarea programelor şi stagiilor deformare, evaluarea, 
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Corpul Experţilor în Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene 

 
Perioada 

 
2014 

Calificarea / diploma obtinuta Manager proiect/Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului, 
planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului, Gestiunea utilizării costurilor şi resurselor 
operaţionale pentru proiect, realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect, 
managementul riscurilor, al echipei de proiect, al comunicării în cadrul proiectului  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Corpul Experţilor în Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene 

 
Perioada 

 
2014 

Calificarea / diploma obtinuta Modului psihopedagogic, Nivelul II (studii postuniversitare)/Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, proiectarea şi managementul 
proiectelor de educaţie, didactica şi domeniul în didactica specialităţii, sociologia educaţiei, 
metodologia cercetării educaţionale, practică pedagogică 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 

 
Perioada 

 
2014 

Calificarea / diploma obtinuta Modului psihopedagogic, Nivelul I (studii postuniversitare)/Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Psihologia educaţiei, pedagogie, managementul clasei de elevi, didactica specialităţii, 
instruire asistată de calculator, practică pedagogică 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obtinuta Doctor 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Ştiinţe militare/ Comunicare strategică 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

 
Perioada 

 
2005 
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Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Securitate şi Apărare 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Colegiul Naţional de Apărare 

 
Perioada 

 
2003 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Managementul relatiilor cu clientii 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

The Open University Business School, UK 

 
Perioada 

 
2002 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Management competitiv 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

The Open University Business School, UK 

 
Perioada 

 
1991 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire, Bachelor degree 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Facultatea de fizică 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Universitatea "Babes Bolyai"- Cluj-Napoca 

 
Perioada 

 
2005 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Relatii Democratice Civil- Militare 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Canadian Departament of National Defence, Otawa, 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de participare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Planificarea si implementarea efectiva a campaniilor de comunicare 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

European Institute of Public Administration- Maastricht 

 
Perioada 

 
2004 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Curs pentru corespondentii BBC din Europa 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

BBC World Service 
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Perioada 2003 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Curs pentru retransmitatorii BBC din Romania 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

BBC World Service 

 
Perioada 

 
1998 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Curs de initiere in afaceri 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

World Bank 

 
Perioada 

 
1997 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate Economie si Finante pentru jurnalisti 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Young Journalists Foundation 

 
Perioada 

 
1996 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Politica pentru jurnalisti 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Young Journalists Foundation 

 
Perioada 

 
1996 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Scoala BBC de jurnalism pentru radio 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

BBC World Service 

  
PROIECTE DE CERCETARE-

DEZVOLTARE 
 

Perioada 2010-2011 
 Funcţia Manager de comunicare 

Numele Proiectului ”Crearea unei imagini pozitive a României ca destinație turistică prin definirea și 
promovarea brandului turistic național”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional 
Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară nr. 5 ”Dezvoltarea durabilă și promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 ”Promovarea potențialului turistic și crearea 
infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică” 

Instituţia care a derulat proiectul 
Valoarea grant-ului 
Sursa de finanţare 

Tipul competiţiei 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
75 milioane Euro 
Fondul European de Dezvoltarea Regională (FEDR) şi bugetul de stat 
Grant obţinut prin competiţie internaţională 

 
Perioada 

 
Din 5 ianuarie 2015 

 Funcţia Manager Proiect 
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Numele Proiectului ”Dezvoltarea de concepte inovative de comunicare strategică în domeniul securităţii” 
Instituţia care deruleaza proiectul Asociaţia pentru Securitatea Viitorului, Centrul de Cercetare pentru Securitatea Viitorului 

Valoarea grant-ului 
Sursa de finanţare 

Tipul competiţiei 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

10 mii Euro 
Corpul Experţilor în Accesarea Fondurilor structurale şi de Coeziune Europene Bucureşti 
Grant obţinut prin competiţie naţională 

Limba materna Română 
Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris 
 Abilitati 

de 
ascultare 

Abilitati 
de citire 

Interactiune Exprimare 

Engleză C1 C1 C1 C1 C1 
Franceză C1 B2 B2 B2 B2 

Competenţe si abilităţi sociale Calităţi pedagogice – comunicarea cu studenţii, analiza aspectelor organizatorice în 
domeniul învăţământului, capacitate de sinteză și analiză, apropiere de oameni, ajutorarea 
colegilor, munca în echipă; 

Competenţe şi aptitudini tehnice Operator computer, tehnoredactare; 
Competenţe si aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
nivel mediu; Microsoft Office, Windows, Word Excel, Power-Point, internet Explorer 

Permis de conducere Iulie 1995 
 
 

PUBLICAŢII ŞI ACTIVITATE 
ŞTIINŢIFICĂ 

 

Cărţi publicate Kohalmi Luminiţa, Comunicare publică în domeniul securităţii, Editura Pro 
Universitaria, Bucureşti, ISBN 978-606-26-0158-4, 151 pagini,  2014 
Kohalmi Luminiţa, Scenarii, exerciţii şi aplicaţii de comunicare publică în domeniul 
securităţii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, ISBN 978-606-26-0159-1, 85 pagini,  2014 
Globalizarea, oportunităţi la limita haosului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, ISBN 
978-606-647-994-3, 155 pagini, 2014. 
Kohalmi Luminiţa, Rolul comunicării strategice în promovarea intereselor naționale, 
Editura Academiei Fortelor Terestre ”Nicolae Balcescu”, Sibiu, ISBN  978-973-153-179-3, 
147 pagini, 2014. 

Articole în reviste recunoscute în 
domeniu şi cotate în baze de date 

internaţionale 

18 

Participare la conferinţe, colocvii şi 
sesiuni de comunicări ştiinţifice 

10 

Membru în Consilii editoriale ale 
unor reviste recunoscute în 

domeniu şi cotate în BDI  

Revista Univers Strategic 
Revista Studii de Securitate Publică 

Membru în asociaţii, fundaţii Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare 
Astra 
Asociaţia Europeană „Dimitrie Cantemir” 
Asociaţia pentru Securitatea Viitorului 

Data: 01.10.2015        Kohalmi Szabo Luminița Doina 


