Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ
Adresă(e) B-dul Prof. dr. Gheorghe Marinescu nr.5, sector 5, Bucureşti
E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 12.01.1954
Sex B
Experienţa profesională
Locul de muncă /
Domeniul ocupaţional
Perioada 03.08.2009 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Pensionar militar SRI / general de brigadă (r)
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Locul de muncă /
Domeniul ocupaţional
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Serviciul Român de Informaţii
Academia Naţională de Informaţii
1994-2009
Profesor conducator de doctorate (din 15 august 2007 - prezent)
Activităţi specifice de coordonare şi conducere a proiectelor de
cercetare ştiinţifică şi a tezelor de doctorat în domeniul activităţii
de informaţii pentru securitate
Învăţământ universitar militar

Locul de muncă / Academia Română
Domeniul ocupaţional Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

martie 2007-decembrie 2009
Cercetător principal grad II cu jumătate de normă
Am condus şi realizat proiecte de cercetare pe teme de istorice a
serviciilor secrete şi de securitate româneşti, precum şi în
domeniul mişcării de rezistenţă anicomunistă, ori a mijloacelor
represiunii.
Tipul activităţii sau Cercetare ştiinţifică
sectorul de activitate

Locul de muncă / Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Domeniul ocupaţional Facultatea de ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii
europene
Perioada din 2004- prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat cu contract
Activităţi şi activitate didactică la formele de pregătire universitară de licenţă
responsabilităţi şi masterat; cursurile predate abordează tematici legate de
principale instituţii, politici şi strategii de securitate; istoria serviciilor
secrete;
Tipul activităţii sau Activitate didactică universitară
sectorul de activitate
Locul de muncă /
Domeniul ocupaţional
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Ministerul Apărării Naţionale
Universitatea Naţională de Apărare
2002-2004
Profesor asociat cu contract

Activităţi şi activităţi didactice la formele de pregătire universitară de licenţă şi
responsabilităţi masterat; cursurile predate abordează tematici legate de evoluţia
principale fenomenului terorist şi metode şi tehnici de prevenire şi combatere
a terorismului.
Tipul activităţii sau Învăţământ universitar militar.
sectorul de activitate
Locul de muncă /
Domeniul ocupaţional
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Serviciul Român de Informaţii
Academia Naţională de Informaţii
2002 şi 2004
Şeful Colegiului Superior de Siguranţă Naţională,
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Activităţi şi
reponsabilităţi privind proiectarea şi realizarea planului de
responsabilităţi
învăţământ, organizarea activităţilor practice de documentare şi
principale
evaluarea disertaţiilor de absolvire.
Tipul activităţii sau Învăţământ universitar militar
sectorul de activitate
Locul de muncă /
Domeniul ocupaţional
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Serviciul Român de Informaţii
Academia Naţională de Informaţii
1999-2001
Şeful catedrei de ştiinţele comunicării din cadrul Facultăţii de
jurnalism
atribuţii în organizarea şi realizarea activităţilor de învăţământ
ale catedrei, organizarea şi coordonarea activităţilor de practică
ale studenţilor
Învăţământ universitar militar

Locul de muncă /
Domeniul ocupaţional
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Serviciul Român de Informaţii
Institutul Superior de Informaţii
1994-1999
Lector universitar titular, prin concurs, Institutul Superior de
Informaţii activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică la Catedra
de Informaţii.
Activităţi şi activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică la Catedra de
responsabilităţi Informaţii.
principale
Tipul activităţii sau Înnvăţământ militar universitar
sectorul de activitate

Locul de muncă / Serviciul Român de Informaţii
Domeniul ocupaţional Ministerul Apărării Naţionale
Ministerul de Interne
Sectorul Arhivă
Perioada 1984-1994
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer – cercetător ştiinţific
Activităţi şi reponsabilităţi privind primirea şi conservarea documentelor,
responsabilităţi elaborarea şi realizarea planurilor de cercetare ştiinţifică; tematica
principale abordată se referă la: istoria serviciilor de informaţii, metodele,
tehnicile şi procedeele specifice activităţii de informaţii pentru
securitatea naţională.
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Tipul activităţii sau Cercetare, evidenţă şi conservare documente secrete
sectorul de activitate
Locul de muncă /
Domeniul ocupaţional
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului
Şcoala nr. 104 (Liceul „Mircea Vulcănescu”), Bucureşti
1980-1984
Profesor de istorie
Cursuri la disciplinele: Istoria Universală (antică, medie, modernă
şi contemporană) şi Istoria României (antică şi medie),
Activităţi didactice de învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

7 decembrie 2001- 3 august 2009
Profesor universitar titular, prin Ordinul ministrului
Învăţământului nr. 3183/2001, pct. A, poz. 9.
Expertiză în domeniile: Istoria serviciilor secrete, Cultură
instituţională, Studii de securitate.
Academia Naţională de Informaţii

Post şi titlu universitar câştigate prin concurs naţional

1999-2001
Conferenţiar universitar
Teoria generală a activităţii de informaţii pentru siguranţa
naţională; istoria serviciilor de informaţii;
Academia Naţională de Informaţii

Post şi titlu universitar câştigate prin concurs naţional
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Perioada 1993-1997
Calificarea / diploma Diploma de doctor în ştiinţe militare seria M, nr. 001555,
obţinută confirmată prin ordinul ministrului învăţământului nr. 3944 din
04.05.1997.”
Disciplinele principale Studii de doctorat în ştiinţe militare – istoria militară
studiate / competenţe Susţinerea tezei de doctorat (octombrie 1997) cu tema Rolul
profesionale dobândite Serviciul Special de Informaţii în fundamentarea politicii şi artei
militare româneşti în perioada 1937-1945,
Numele şi tipul instituţiei Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea Foarte bine
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

ianuarie-mai 1984
Certificat Profesional de ofiţer
Curs de iniţiere în informaţii şi securitate naţională

Şcoala de iniţiere şi perfecţionare a cadrelor M.A.I.-Grădiştea

Foarte bine

1983
Certificat de competenţă profesională
Curs postuniversitar şi examen pentru obţinerea gradului didactic
„definitiv în învăţământ”.
Universitatea Bucureşti – Facultatea de istorie şi filosofie.
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Nivelul în clasificarea 8,75
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

1976-1980
Diplomă de licenţă în istorie şi filosofie
Istoria universală (preistorie, istorie antică, istorie medie, istorie
modernă şi istorie contemporană) universală şi a României;
filosofie.
Universitatea Bucureşti Facultatea de istorie şi filosofie

9,54 media pe cei patru ani de învăţământ şi 10 la examenul de
licenţă

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Romana
Limba(i) străină(e) Engleza, Franceza,
cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire

Limba
Limba

Vorbire
Scriere
Participare Discurs oral Exprimare
la
scrisă
conversaţie
C Utilizator C Utilizator C Utilizator C Utilizator C Utilizator
2 elementar 2 elementar 1 elementar 1 elementar 2 elementar
Utilizator
Utilizator
B
B
B Utilizator B Utilizator A Utilizator
independe independe
1
1
1 elementar 1 elementar 2 elementar
nt
nt

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

6

Competenţe şi abilităţi
sociale

 întreaga carieră am dedicat-o învăţământului şi cercetării
ştiinţifice, îndeplinind şi funcţii de conducere fapt pentru care
calitatea comunicării şi promovării muncii în echipă au fost şi
sunt esenţiale pentru a realiza obiectivele propuse şi
eficientizarea tuturor activităţilor;

realizările au fost şi sunt rezultatul studiului, a nevoii de
cunoaştere, al adaptării la nou al desfăşurării tuturor activităţilor în
context cu reorientările şi restructurările sistemului de securitate şi
implicit al celor ce se ocupă de perfecţionarea formatorilor.

Competenţe şi aptitudini am condus activităţi de învăţământ superior într-un centru de
organizatorice pregătire a unei structuri esenţiale pentru realizarea securităţii
naţionale, particip în calitate de profesor asociat invitat la alte
structuri din domeniul militar şi civil. Competenţele organizatorice
le-am dobândit şi perfecţionat pe parcursul întregii cariere
desfăşurate în învăţământul militar şi civil, unde am avut funcţii de
conducere şi de coordonare.
Competenţe şi aptitudini
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™,
de utilizare a Excel™ şi PowerPoint™), Internet Explorer;
calculatorului
- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe
calculator(Adobe Illustrator™, - PhotoShop™).

Alte competenţe şi
aptitudini

-

rezistenţă la efort fizic şi intelectual, bună memorie vizuală şi
auditivă , capacitate de analiză şi sinteză.

Permis(e) de conducere Categoria B
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Proiecte de cercetaredezvoltare pe care le-a
condus în calitate de
director de proiect şi
granturile obţinute

I.) 2005-2007, grant CNCSIS cu tema „Identificarea nivelului de
cunoaştere a fenomenului terorist de către tinerii din România.
Elaborarea şi aplicarea unui model de educaţie antiteroristă”.
Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea conceptelor legate de
cultura de securitate la tinerii din România. Cercetarea s-a efectuat
de către un colectiv de cercetători, cadre didactice de la Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.
II.) Rezilienţă organizaţională, Cristian Troncotă, în calitate de
director de proiect de cercetare, conduce o echipă format din cadre
didactice şi cercetători de la Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu. Grantul a fost câştigat în urma concursului din
2012, dar se aşteapă deblocarea fondurilor pentru finanţare.
III.) România 1945-1989. Enciclopedia regimului communist din
România. Represiunea, vol.I A-E, Academia Română, Editura
Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2011, 666 pag.
Cristian Troncotă membru al colectivului de cercetare; vol.II F –
O, Academia Română, Editura Institutului Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, 2012, 818 pag.
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Informaţii suplimentare Premii naţionale:
- Brevet şi plachetă Honoris Cauza din partea Societăţii Culturale
Art – Emis Academy „Pentru merite excepţionale în domeniul
ştiinţific şi promovarea valorilor româneşti în plan internaţional”
2012.
- Diplomă de excelenţă din partea Asociaţiei Pro România
Europeanâ „Pentru promovarea culturii şi spiritualităţii româneşti,
pentru performanţele în cercetarea istoriografică, pentru fidelitatea
faţă de valorile supreme ale patriei”, 2012
- Diplomă şi medalie „Profesor Bolognia” oferite în data de 9 mai
2009 de către Asociaţia Naţională a Studenţilor din România;
- Premiul „Aurel Sacerdoţeanu” oferit la 25 aprilie 2007 de
Romanian International Bank S.A. pentru volumul Documente SSI
despre poziţia şi activitatea grupurilor politice din România, 6
septembrie 1940-23 august 1944, 2 vol;
- Premiul „Nicolae Iorga” oferit la 26 iunie 2000 de Familia
Monique şi Dimitrie Sturdza pentru lucrarea Istoria serviciilor
secrete româneşti. De la Cuza la Ceauşescu;
- Premiul „D.A.Sturdza” oferit în 1996 de Familia Monique şi
Dimitrie Sturdza pentru lucrarea Eugen Cristescu asul serviciilor
secrete româneşti. Memorii 1916-1944.
Alte activităţi şi funcţii în organizaţii neguvernamentale
 Participant la sesiuni de comunicări ştiinţifice,
unele cu participare internaţională, organizate de, Serviciul Român
de Informaţii, Ministerul Apărării Naţionale, Comisia română
pentru studiul celui de-al doilea război mondial, Comisia Română
de Istorie Militară, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
 Membru în colegiul de editori, revista „Cadran politic” (din
2006), având ca responsabilităţi elaborarea de analize politice
privind activitatea serviciilor de informaţii
 Redactor şef al revistei Vitralii – lumini şi umbre, editată de
Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din
Serviciul Român de Informaţii – (din 2009).
 Membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (din 2001)
cu atribuţii privind susţinerea unor conferinţe, prelegeri şi mese
rotunde organizate cu cadre didactice din învăţământul
preuniversitar
 Membru al Comisiei Române de Istorie Militară (din 1999) cu
participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice;
 Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Psihosociologiea
mass-media” (1997) cu reponsabilităţi privind planul editorial şi
evaluarea ştiinţifică a studiilor publicate
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 Consilier redacţional la revista „Dosarele istoriei” (1996/ 2000)
cu responsabilităţi privind elaborarea şi publicarea unor studii de
istorie a serviciilor de informaţii;
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