Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume

Topor, Sorin

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

topor.sorin@unap.ro, sorin_topor@yahoo.com
Română
05.04.1965
Masculin

Locul de muncă vizat / Învăţământ universitar
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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15.02.1999 – până în prezent (Profesor universitar din 01.10.2013)
Cadru didactic universitar,




întocmire de cursuri, lecţii, aplicaţii, prezentări pentru procesul didactic de specialitate;
susţinere de conferinţe, dezbaterii, seminarii;
realizarea şi publicarea de lucrări de cercetare ştiinţifică şi alte publicaţii.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, U.M. 02545, şoseaua Panduri nr. 68-72, Sector 5,
Bucureşti
Învăţământ universitar
15.11.1997 – 15.02.1999
Ofiţer 2 (Şef de tură) în Serviciul Operativ,



coordonarea activităţilor de conducere operativă;
executare serviciu de luptă.

U.M. 01704, str. Bucureşti - Măgurele, nr. 33, sector 5, Bucureşti
Activitate specifică
31.07.1993 –15.11.1997
Ofiţer specialist



conducerea şi coordonarea activităţilor specifice;
executarea controlului de ajutor şi îndrumare în subunităţi.

U.M. 02003, str. Ştefăniţă Vodă, nr. 4, loc. Constanţa, cod. 8701, jud. Constanţa,
Analiză şi planificare
01.03.2006 – până în prezent
09.09.1991 – 31.07.1993


ofiţer student

Academia de Înalte Studii Militare, şoseaua Panduri nr.68-72, Sector 5, Bucureşti
Învăţământ universitar
23.08.1986 –09.09.1991
Comandant de pluton


organizarea şi executarea activităţilor specifice planurilor şi programelor de pregătire militară
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

U.M. 01803 G localitatea Schitu - Costineşti, jud. Constanţa
Educaţie, instrucţie, serviciu operativ

Educaţie şi formare
Perioada Octombrie 2014 – Iulie 2015
Calificarea / diploma obţinută Master în domeniul „Dreptul Informaţiilor şi al securităţii private”
Disciplinele principale studiate / Teoria generală a informaţiilor, Instituţii de Drept Penal, Protecţia juridică a drepturilor omului, Elemente
competenţe profesionale dobândite de Drept procesual Penal, Informaţia şi starea de securitate, Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii
informatice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Ecologică din Bucureşti / Facultatea de Drept
27 – 31 octombrie 2014
CSDP Orientation Course
Certificat de absolvire
Instruire în politici de securitate ale Uniunii Europene
European Security and Defence College/ Bruxelles, Belgia
24 – 26 septembrie 2013
Defense Educator Workshop/ Certificat de absolvire
Metode de predare a disciplinelor militare
Instruire în utilizarea sistemelor informatice pentru educaţie
Geroge C. Marshall European Centre for Security Studies and
The Carol I National Defense University
08 Iunie 2012 – 17 iunie 2012
Specialist în domeniul calităţii/
Certificat de absolvire Seria G Nr. 00208640
Managementul calităţii
Standarde internaţionale ISO 9000:2000
Auditul calităţii
Universitatea Spiru Haret, Sector 3, Bucureşti
11 Iulie 2011 – 20 iulie 20112
Formator/
Certificat de absolvire Seria G Nr. 00208471
Pregătirea şi realizarea activităţilor de formare
Evaluare, metode şi tehnici speciale de formare
Universitatea Spiru Haret, Sector 3, Bucureşti
Învăţarea limbii engleze
Certificat de atestare, Course 0702 (L)
Limba engleză
Canadian Forces Language Scholl (Detachment) Borden

Perioada

Martie 2008 – Mai 2008

Calificarea / diploma obţinută

Global Terrorism
Certificat of Completion

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Iniţiere în domeniul Apărare împotriva terorismului.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / The United Nations Institute for Trening and Research Programme of Corespondence Instruction for
furnizorului de formare Peacekeeping Operation
Perioada
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Noiembrie 2000 – Aprilie 2005
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Calificarea / diploma obţinută

Doctor în Ştiinţe Militare
Diplomă Sr. A Nr.0001571 /287 din 19.12.2000

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ştiinţe militare
Război electronic
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, U.M. 02545, şoseaua Panduri nr. 68-72, Sector 5,
Bucureşti
Noiembrie 2002 – Iulie 2003
Pregătire psihopedagogică pentru învăţarea adulţilor
Certificat de absolvire nr. 1371703/13.06.2003
Pedagogie
Psihologie pedagogică
Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de perfecţionare a Personalului din Învăţământul Militar, al
Universităţii Bucureşti
Septembrie 1991 – Iulie 1993
Specialitatea Luptă Radioelectronică,
Certificat de absolvire seria D nr. 1172.
Ştiinţe militare
Luptă radioelectronică
Academia de Înalte Studii Militare, U.M. 02545, şoseaua Panduri nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

engleză

C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

B2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
C1

Utilizator
experimentat

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilităţi de comunicare, provenite din activităţile didactice şi din lucrul direct cu oamenii din diversele
structuri militare;
Abilităţi de ascultare, provenite din activităţile didactice şi din lucrul direct cu oamenii din diverse
structuri militare;
Spirit de echipă;
Capacitate de adaptare la medii multiculturale obţinută prin experienţa de muncă în
străinătate;
Empatie;

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienţă în organizarea, planificare şi coordonarea activităţilor didactice, a activităţilor de instrucţie
şi educaţie militară specifice domeniului;
Leadership – provenit din conducerea unor structuri militare cu personal între 20 – 150 de oameni
Spirit organizatoric;

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere
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Cunoştinţe avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint);
Cunoştinţe bune de utilizare a programelor de grafică pe calculator (CorelDraw, Adobe Illustrator,
PhotoShop).
Cunoştinţe elementare de exploatarea reţelelor şi securitatea calculatoarelor
Hobby-uri:
Lectura
Călătorii în ţară şi în străinătate
Categoria B
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Informaţii suplimentare INFORMAŢII DESPRE PUBLICAŢIILE PE REALIZATE PÂNĂ ÎN PREZENT

Carţi / capitole în cărţi de specialitate publicate în edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe
militare, informaţii şi ordine publică (pe plan naţional) - 3 unic autor; 4 coautor
Carţi / capitole în cărţi de specialitate, publicate în edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare,
informaţii şi ordine publică (pe plan internaţional) - 1
Cursuri universitare / manuale didactice / tratate / monografii publicate în edituri cu prestigiu internaţional sau cu
prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – 31
Studii de specialitate, scenarii, exerciţii şi aplicaţii - 25 studii; 91 scenarii/ aplicaţii
INFORMAŢII DESPRE PROIECTELE DE CERCETARE–DEZVOLTARE PE CARE LE-A CONDUS
CA DIRECTOR ŞI GRANTURILE OBŢINUTE, ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ ASTFEL DE PROIECTE
SAU GRANTURI, INDICÂNDU-SE PENTRU FIECARE SURSA DE FINANŢARE, VOLUMUL
FINANŢĂRII ŞI PRINCIPALELE PUBLICAŢII SAU BREVETE REZULTATE
-Membru în colectivul de cercetători al grantului CNCSIS/ P4 - Parteneriate în domenii prioritare/
„Cercetări interdisciplinare privind neuromarketingul şi comportamentul subiecţilor umani în raport cu
branding-ul, advertising-ul şi categoriile de satisfactori” (CINEBRACS), contract de finanţare
92125/01.10.2008 - finalizat în 2011.
-Membru în colectivul de cercetători al grantului CNCSIS/PC/ „Sistem de supraveghere şi
recunoaştere IMINT/UAV”(SISUAR), subcontract de finanţare nr. 164 P1/14.09.2007 - finalizat în
2009.
INFORMAŢII DESPRE PREMII SAU ALTE ELEMENTE DE RECUNOAŞTERE A CONTRIBUŢIILOR
ŞTIINŢIFICE ALE CANDIDATULUI
-Nominalizare pentru Premiile naţionale ale revistei Gândirea Militară Românească, în anul 2006, cu
cartea Războiul electronic naval.
-40 citări în reviste indexate BDI şi în alte publicaţii precum: cărţi, capitole de cărţi sau volume,
publicate la edituri cu prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine
publică.
MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE DE PRESTIGIU ŞI ÎN ORGANIZAŢII ÎN DOMENIUL
EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
-Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din data de 01.03.2014;
-Membru fondator al Asociaţiei UVS România din 11.10.2011;
-Membru fondator al Asociaţiei absolvenţilor Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” din
17.06.2010.
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