
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BARNA CRISTIAN 

Adresă(e) - 

Telefon -   

Fax(uri) - 

E-mail cristibarna@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 27 noiembrie 1975 

  

Experienţa profesională  

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat  

 

-decembrie 2015 – prezent: Decanul Facultății de Informații din cadrul Academiei 
Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
- 2016 – prezent: profesor asociat în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea Babes-
Bolyai, Cluj Napoca 
- octombrie 2014 – prezent: conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale din cadrul 
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
-noiembrie 2010 – decembrie 2015: Şeful Departamentului de Ştiinţe politice şi Relaţii 
internaţionale din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
- 2009 – prezent: profesor asociat în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, 
Universitatea Bucureşti 
- octombrie 2008 – prezent: directorul programului de studii universitare de masterat 
Managementul Informaţiilor în combaterea terorismului, Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” 
- iunie 2008 – noiembrie 2010: Şeful Catedrei de Geopolitică şi Studii de securitate din 
cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
- februarie 2006 – iunie 2009: cadru didactic, Academia Naţională de Informaţii „Mihai 
Viteazul”; 
-septembrie 2000 - februarie 2006: cadru activ, Inspectoratul pentru Prevenirea şi 
Combaterea Terorismului, Serviciul Român de Informaţii 

Educaţie şi formare 
Perioada  

Calificarea / diploma 
obţinută  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

- 2014 – prezent: conducător de doctorat la Academia Naţională de Informaţii „Mihai 
Viteazul” 
- 2014 – prezent: prof univ dr. la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
- 2008  - prezent: conf. univ dr. la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
- 2007 - 2008: lect.univ.dr. la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
- 2006 - 2007: asist.univ.dr. la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
- 2000 - 2006: analist pe profil contraterorist în cadrul  Inspectoratului pentru 
Prevenirea şi Combaterea Terorismului, Serviciul Român de Informaţii 
- 2003 - 2005: doctorat Universitatea Bucureşti 
- 2001 - 2003 : Masteratul de Studii de securitate şi Apărare, Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti 
- 1996 - 2000: Licenţiat al Facultăţii de Psiho-sociologie a Institutului Naţional de 
Informaţii din Bucureşti  
- 1994 - 2000: Licenţiat al Facultăţii de matematică a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj 
Napoca, 
- 1990 - 1994 : Bacalaureat, Liceul teoretic ,,Petru Maior’’, Gherla, jud. Cluj 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- capacitate sporită de analiză - sinteză materializată în iniţierea şi participarea la 
numeroase proiecte de cercetare ştiinţifică; 

 

Limba maternă Română 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 



  
 

Limba engleză   Utilizator 
experimentat 

  Utilizator 
experimentat 

 Utilizator 
experimentat 

 Utilizator 
experimentat 

 Utilizator 
experimentat 

Limba franceză   Utilizator 
experimentat 

 Utilizator 
experimentat 

 Utilizator 
independent 

 Utilizator 
independent 

 Utilizator 
independent 

  

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- spirit responsabil, viziune integratoare asupra problemelor privind apărarea, ordinea 
publică şi securitatea naţională; 
- autocontrol, stăpânire de sine, iniţiativă ; 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- în proiectarea curriculei universitare în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 
publică 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Word, Power Point, Excel 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Word, Power Point, Excel  

Alte competenţe şi aptitudini - spirit responsabil, viziune integratoare asupra problemelor privind apărarea, ordinea 
publică şi securitatea naţională; 
- capacitate sporită de analiză - sinteză materializată în iniţierea şi participarea la 
numeroase proiecte; 
- autocontrol, stăpânire de sine, iniţiativă ; 
- rezistenţă la efort intelectual, bună memorie vizuală şi auditivă ; 

Permis de conducere - categoria „B” 

Informaţii suplimentare - 2011 – 2012: membru în Comisia de Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, 
Panelul 4 – Ştiinţe sociale, CNACTDU; 

- 2010 – 2013: coordonator studii de terorism al revistei „Intelligence”; 
- 2013 – prezent: senior editor la revista „Intelligence”  
- 2009 – prezent: membru în Colegiul editorial al „Revistei Române de Studii de 

Intelligence”; 
- 2009 – prezent: referent ştiinţific al revistei „Geopolitica”; 
- 2012 – prezent: membru în Consiliul Ştiinţific al revistei „Studia securitatis” 
- 2008 – 2012: membru în Colegiul de redacţie al revistei „Crima Organizată şi 

Terorismul Azi”;  
- 2009, 2010: membru în Comitetul de organizare al sesiunilor de comunicări 

ştiinţifice cu participare internaţională ale Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai 
Viteazul” 

- 2003 – 2005: editor al revistei „Studii de securitate.ro”, 
- 2003 – 2005: cercetător asociat al Institutului Român de Studii Internaţionale 

„Nicolae Titulescu”,;  
- 2003 – 2005: colaborator al Centrului de Geopolitică şi Antropologie Vizuală din 

cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti; 
- 2005 – prezent: colaborator al Asociaţiei de Geopolitică „Ion Conea”; 
- 2007 – 2012: colaborator al Institutului de Studii şi Cercetări ale Terorismului; 
- am participat la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale în domeniul informaţii şi securitate naţională; 
- am realizat cărţi de specialitate utilizate în învăţământul universitar, 
- am reprezentat Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” la consfătuiri şi 

schimburi de experienţă privind activitatea de informaţii cu parteneri din coaliţia 
euroatlantică, 

- am participat în calitate de membru în echipa de cercetare, realizare granturi/ 
contracte de  cercetare ştiinţifică, 

- 2008: decernarea premiului „General de brigadă Constantin Hîrjeu”, pentru lucrarea 
Globalizarea ameninţărilor asimetrice în cadrul premiilor naţionale ale revistei 
„GÂNDIREA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ“ 

- 2011: decernarea premiului pentru promovarea culturii de securitate, acordat de 
Institutul de Studii şi Cercetări ale Terorismului 

- 2015: decernarea premiului „General de brigadă Constantin Hîrjeu”, pentru lucrarea 
Româmia între prieteni și dușmani. Decupaje geopolitice și hărți imagologice, în 
cadrul premiilor naţionale ale revistei „GÂNDIREA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ“ 

 

  

 
 


