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NFORMAŢII PERSONALE 

 
 
Iftode Florinel  
 
 

 

  

 Str.Frunzei, nr. 5, Bl. F3, sc.2, etj. 4, ap. 49, 800684, Galaţi , România 

 0336426821  0740055003; 0733180457 

 floriniftode09@yahoo.com  

www.univ-danubius.ro   

Yahoo, floriniftode           

Sexul M | Data naşterii 09/02/1956| Naţionalitatea Română   

 

 

 
 
   

  

 

 
 
 

LOCUL DE MUNCA  
 
 

 
 
Învățământ universitar 
Conferențiar universitar  

 

01.10. 2011 - prezent   
 

 
Director Departament Comunicare şi Ştiinţe Politice  
 

Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale , str. Bd. Galaţi 
nr.3 mun. Galaţi, jud. Galaţi, www.univ-danubius.ro   

▪ Asigură conducerea departamentului în colaborare cu Consiliul departamentului; Răspunde de 
planurile de învăţământ, statele de funcţiuni; 

▪ Asigură acoperirea cu specialişti a tuturor posturilor, face propuneri de colaboratori externi, propune 
Consiliului facultăţii efectivul de locuri la admitere pentru specializări şi propune noi specializări; 

▪ Raspunde de dotarea bibliotecilor, propune cooperări cu departamentele de profil din alte 
universităţi; 

▪ Răspunde de managementul cercetării, al calităţii şi de managementul financiar, conform repartizării 
bugetului stabilit la nivelul facultăţii;   

▪ Impreună cu Consiliul departamentului, răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, 
formarea şi motivarea personalului. 
 

Tipul sau sectorul de activitate: 
 Învățământ universitar    

mailto:floriniftode09@yahoo.com
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
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01.10. 2009 - prezent   
 

 
Conferentiar universitar  
 

Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale , str. Bd. Galaţi 
nr.3 mun. Galaţi, jud. Galaţi, www.univ-danubius.ro    

▪ Activităţi didactice de cursuri, seminarii şi lucrări practice la disciplinele Studii de securitate, 
Managementul securității informațiilor, Introducere in Geopolitică, Managementul Proiectelor 
europene, Geopolitică şi Geostrategie, Analiza conflictelor internaționale, Pregătire militară, Practica 
de specialitate;  

▪ Activităţi de cercetare  ştiinţifică, metodică, alte activităţi în interesul învăţământului; 
▪ Examinarea periodică şi anuală a studenţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor de 

examene.; 

▪ Activităţi de examinare în comisiile de licență-disertație ;   
▪ Activităţi de îndrumare lucrări de licenţă . 
 
Tipul sau sectorul de activitate: 
 Învățământ universitar    

 
 

01.10. 2008 - 30.09.2009   
 

 
Cadru didactic universitar asociat  
 

Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Administrative , str. Bd. Galaţi nr.3 mun. 
Galaţi, jud. Galaţi, www.univ-danubius.ro   

▪ Activităţi didactice de cursuri, seminarii şi lucrări practice la disciplina Pregătire militară;  
▪ Activităţi de cercetare  ştiinţifică, metodică, alte activităţi în interesul învăţământului; 
▪ Examinarea periodică şi anuală a studenţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a sesiunilor de 

examene. 
 
Tipul sau sectorul de activitate: 
 Învățământ universitar    

 

01.12. 2002 - 15.11.2008   
 

 
Comandant al Centrului Militar Judeţean Galați 
 

Ministerul Apărării Naţionale,  www.mapn.gov.ro     

▪ Activităţi de management instituţional la nivelul regional de responsabilitate al Ministerului Apărării 
Naţionale . 

 
Tipul sau sectorul de activitate:  
Management instituțional   

 

13.06.1994 - 30.11.2002   
 

 
Comandant  la Unitatea  Militară de Mentenanţă 
 

Ministerul Apărării Naţionale,  www.mapn.gov.ro 

▪ Activităţi de management organizațional specific sectorului logistic din  Ministerul Apărării Naţionale. 
 

Tipul sau sectorul de activitate: 
 Management organizațional   
 
 

http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.mapn.gov.ro/
http://www.mapn.gov.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

 

 

 
 
 
 
01.12.1989 - 12.06.1994   
 

 
 
 
 
 
Locţiitor tehnic al comandantului la Unitatea Militară Operativă 
 

Ministerul Apărării Naţionale,  www.mapn.gov.ro 

▪ Activităţi de management organizațional specific logisticii in sectorul operativ al Ministerului Apărării 
Naţionale.  
 

Tipul sau sectorul de activitate: 
 Management organizațional   

 

20.06.1983 - 30.11.1989   
  
Şef birou management la Unitatea Militară de Mentenanţă 
 

Ministerul Apărării Naţionale,  www.mapn.gov.ro 

▪ Activităţi de management în domeniul mentenanței de tehnică militară din Ministerul Apărării 
Naţionale .   
 

Tipul sau sectorul de activitate: 
 Management în domeniul mentenanței 

19.08.1981 - 19.06.1983   
 

Ofiţer coordonator al activităților de mentenanță la Comandamentul din 
Structura de Conducere a  Ministerului  Apărării Naţionale  
 

Ministerul Apărării Naţionale,  www.mapn.gov.ro 

▪ Activităţi de management în domeniul mentenanței din structurile centrale ale  Ministerului Apărării 
Naţionale .   
 

Tipul sau sectorul de activitate : 
 Management în domeniul mentenanței din structurile superioare ale  Ministerului  Apărării Naţionale 

 

01.10.2004 - 17.10.2007 
 

 
Doctor în Ştiinţe Militare 

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 
Teza de doctorat: Managementul logisticii militare în operaţiile de stabilitate 
Cursuri parcurse: Strategie militară, Logistica luptei şi operaţiei, Managementul organizaţional. 
Conducere militară şi proceduri de stat major de logistică, Management bugetar – strategii de 
bugetare (PPBS) şi sisteme de planificare, Sistemul de management al resurselor de apărare 
(PPBES) 
Referate de cercetare ştiinţifică : Consideraţii generale privind operaţiile de stabilitate, Structuri de 
logistică în operaţii de stabilitate, Fundamentarea deciziilor pentru conducerea structurilor logistice în 
operaţii de stabilitate, Managementul logisticii structurilor militare  în operaţii de stabilitate 

http://www.mapn.gov.ro/
http://www.mapn.gov.ro/
http://www.mapn.gov.ro/
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01.10.2005 - 15.07.2006 
 

 
 
Masterat în Managementul  Programelor  și Politicilor 
Europene -  Diplomă de master 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi 
Cursuri parcurse: Elemente de legislație comunitară, Mecanisme de administrare a programelor și 
politicilor europene, Programe de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Programe de coeziune 
socială și dezvoltare instituțională, Programe și politici sectoriale, Tehnici de implementare a 
programelor europene, Bazele instituționale ale construcției europene, Metode de gestionare 
financiară a programelor europene.  

 
01.10.2003 - 15.07.2004 

 

 
Curs de Profesionalizare Psihopedagogică şi Metodică - 
Certificat de absolvire  

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi 
Cursuri parcurse: Psihologia educației, Introducere în pedagogie. Teoria și metodologia curriculum-

ului, Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, Didactica specialității, Practica 
pedagogică, Instruire asistată la calculator, Consiliere psihopedagogică. 

 

01.10.1999 - 30.03.2000 
 

 
Curs Intensiv de Perfecţionare în Cunoaşterea Limbii Engleze -  
Certificat de absolvire  

 

Academia de Înalte Studii  Militare, Bucureşti 
Curs Intensiv de Perfecţionare în Cunoaşterea Limbii Engleze. Profilul lingvistic standardizat (PLS) 
obţinut: 2.2.2.2., conform Standardelor NATO 

 

 

15.03. - 15.06.1994 
 

 
 
Curs postacademic  -  Diplomă de absolvire 

 

Academia Tehnică Militară, Bucureşti 
Curs postacademic de specializare pentru ingineri blindate, automobile şi tractoare 

   

 

 

01.10.1976 - 18.08.1981 
 

 

Licențiat în Științe tehnice  - Diplomă de licență  

Facultatea de mecanică - Academia Tehnică Militară, Bucureşti 
Specializarea: Inginer Tancuri și auto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 6  

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 
  

 
 

Limba(i) maternă(e) Română   
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză 
B1  

Utilizator 
independent 

B1  

Utilizator 
independent 

B2 

Utilizator 
independent   

B2  

Utilizator 
independent 

B1 

Utilizator 
independent   

 Profilul lingvistic standardizat (PLS) obţinut: 2.2.2.2., conform Standardelor NATO .  

Rusă   
A1  

Utilizator  

elementar 

A1  

Utilizator  

elementar 

A1 

Utilizator  

elementar   

A1 

Utilizator  

elementar 

A1 

Utilizator  

elementar   
  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ foarte bună capacitate de adaptare şi comunicare dobândite prin experiența proprie de manager în 
unitățile comandate în Ministerul Apărării Naționale;  

▪ comunicare interactivă eficientă la locul de muncă şi desfăşurarea activităţii în cadrul echipei, cu 
scopul obţinerii performanţei, obținută de-a lungul carierei militare și didactice; 

▪ bune competențe de comunicare cu studenții, dobândite în urma activităților desfășurate în comun la 
activitățile practice și în mod deosebit cele din cadrul activităților organizatorice din Universitate. 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (am comandat unități militare importante, cu rezultate deosebite,  din structurile locale și 
regionale ale Ministerului Apărării Naționale): 

▪ competențe de coordonare/management – activez,  cu rezultate foarte bune, în funcția de Director 
de Departament; 

▪ competențe de colaborare și management al activității – repartizarea  sarcinilor către colegi in 
calitatea de reponsabil al unui  program de studii;   

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a conceptelor și instrumentelor de management dobândite prin predarea 
cursurilor de specialitate: Studii de securitate, Analiza conflictelor internationale, Managementul 
securitatii informatiilor; 

▪ muncă în echipă – prin intermediul activităților desfășurate în cadrul Ddepartamentului de 
Comunicare si Stiinte Politice;  

▪ scriere academica – articole stiintifice publicate in reviste stiintifice cotate la nivel international si in 
cadrul conferintelor stiintifice la care am participat; 

▪ activitate de elaborare a cursurilor si scriere de carti de specialitate – publicarea suportului de curs 
pentru toate disciplinele al caror titular sunt. 
 
 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, Microsoft Power Point – în cadrul 
prezentărilor realizate la cursuri și seminarii; 

▪ o bună cunoaștere a modului de utilizare a platformei Danubius-online, atat pentru forma de 
invatamant ID cat si pentru IF.   

 

Alte competenţe  ▪ tehnice - dobandite in prima perioada a activitatii profesionale; 

▪ in domeniul psiho-social – am activat in cariera militara in colective de evaluare si clasificare a 
resursei umane; 

▪ in cunoasterea si intelegerea fenomenelor din natura – intotdeauna am studiat si explorat mediul 
natural in care traiesc cu multa pasiune. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Data: 27 septembrie 2019                                                       Conf.univ.dr. Florin IFTODE 
 
 
 
  

Permis de conducere  ▪ B, C, D, E; 

▪ Brevet de mecanic conductor tanc - Clasa 1 
 
 
 
 
 
 

Distincţii 
 

 

 

 

Afilieri 

 

▪ Brevet, prin Decretul nr.538/01.12.2000 , Semnul Onorific  În Serviciul Armatei pentru XX ani de 

activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională. 
▪ Brevet, prin Decretul nr.1113/21.11.2005, Semnul Onorific  În Serviciul Patriei pentru XXV ani de 

activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională. 
 

▪ Membru in  Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (ARRISE)    
http://www.rise.org.ro/ 

▪ Membru in Liga militarilor profesionisti  http://www.ligamilitarilor.ro/  
   
   

http://www.rise.org.ro/
http://www.ligamilitarilor.ro/

