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Curriculum vitae 
Europass 

 
 

Informații personale  

Nume Roşca, Marius, Victor 
Adresă Str. Drumul Taberei Nr. 29, Bl. F2, Sc. D, Et. 2 Ap. 65, Sector 6, Bucureşti, cod 061356, 

România 

Telefon 

Loc de muncă +40 21 3194880 int. 116 

Personal 
Fix +40 31 1022488 

Mobil +40 74 5138212 
E-mail mar_vic_ros@yahoo.com;  

Naționalitate Română 
Data nașterii 16.10.1964     

Sex Masculin 
Stare civilă Căsătorit, 1 copil 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experiența profesională  

• Perioada 2009 – 2011 

Funcția sau postul ocupat Expert pe termen scurt, în vederea implementării proiectului “Dezvoltarea unui sistem 
operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România” 

Activități și responsabilități 
principale 

Elaborarea si revizuirea descrierii calificărilor corespunzătoare unor programe de studiu de nivel 
licenţă şi masterat din domeniul Științe militare și informații 

Numele şi adresa 
angajatorului 

ACPART/UECNCFPA (ANC) 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

Educaţia si instruirea în sprijinul creşterii si dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 
 

• Perioada 01.08.2000 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Preparator univ. (01.08.2000-01.10.2002); Asistent univ. (01.10.2002-01.03.2004); Instructor 
superior (01.03.2004-01.03.2005); Lect. univ. (01.03.2005 – 01.10.2009); Conf. univ. și șef 
comisie didactică(01.10.2009 – prezent) 

Activități și responsabilități 
principale 

Activităţi de curs / seminarii  / laborator conform repartiţiei sarcinilor de învăţământ; cercetare 
ştiinţifică; întocmirea materialelor didactice; participarea la elaborarea documentelor de 
acreditare a programelor de studii de licență și masterat, planificarea și normarea activității de 
învățământ. Participare în comisii de îndrumare la doctorat, referent în comisii de susținere a 
tezelor de doctorat, participare în comisii de ocupare a posturilor didactice în universitate și în 
alte instituții de învățământ superior, cadru didactic asociat la Academia Tehnică Militară. 

Numele și adresa 
angajatorului 

Ministerul Apărării Naţionale, Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, Str. Panduri, Nr.  
68-72, Sector 5, cod 050662, Bucureşti, România. 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ militar superior. 

• Perioada 1994 – 1998  
Funcția sau postul ocupat Comandant Pluton Automatizare. 
Activități și responsabilități 

principale 
Menţinerea tehnicii de automatizare a conducerii în stare de operativitate; executarea 
antrenamentelor în sistemul automatizat; conducerea lucrărilor de întreţinere a tehnicii de 
automatizare, asigurarea nivelului de pregătire a personalului din subordine pentru executarea 
serviciului de luptă permanent. Executarea serviciului de luptă permanent la staţiile de 
radiolocaţie şi în punctul de comandă. Ofiţer cu mobilizarea (prin cumul). 

Numele și adresa 
angajatorului 

Ministerul Apărării Naţionale 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

Serviciul de luptă permanent în Forţele Aeriene ale României 

• Perioada 1990 – 1994  
Funcția sau postul ocupat Şef tură de serviciu în Punctul de Comandă 
Activități și responsabilități 

principale 
Ofiţer cu interpretarea datelor în echipa de luptă; conducerea serviciului de luptă permanent; 
pregătirea şi antrenarea personalului din punctul de comandă; şeful punctului de comandă de 
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rezervă mobil. 
Ofiţer cu mobilizarea (prin cumul).  

Numele și adresa 
angajatorului 

Ministerul Apărării Naţionale 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

Serviciul de luptă permanent în Forţele Aeriene ale României 

• Perioada 1986 – 1990  
Funcția sau postul ocupat Ofiţer tehnic la staţia de radiolocaţie 
Activități și responsabilități 

principale 
Menţinerea tehnicii de radiolocaţie în stare de operativitate; conducerea lucrărilor de 
întreţinere a tehnicii de radiolocaţie; asigurarea nivelului de pregătire a maiştrilor militari şi 
militarilor în termen din subordine, necesar îndeplinirii serviciului operativ. 
Executarea serviciului de luptă permanent la staţia de radiolocaţie şi în punctul de comandă. 
Ofiţer cu mobilizarea (prin cumul). 

Numele și adresa 
angajatorului 

Ministerul Apărării Naţionale 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

Serviciul de luptă permanent în Forţele Aeriene ale României 

 
Educaţie şi formare  

• Perioada 2015 
Calificarea / diploma 

obținută 
Manager în activitatea de turism / certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Planificarea activităților, Conducerea proceselor pentru ameliorarea calității, asigurarea 
securității, sănătății în muncă și protecției mediului, Conducerea compartimentelor funcționale, 
Conducerea administrării personalului, Marketing, Gestionarea resurselor financiare 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Tourism Hotel and Restaurant Consulting Group 

Nivelul în clasificarea 
națională sau 
internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 2013 
Calificarea / diploma 

obținută 
Conducere strategică/certificat de atestare 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Știință militară, Artă militară, Management, Teoria informației. 
Studii aprofundate ale domeniului militar în conexiune cu mediul social și ale fenomenului 
războiului contemporan 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Națională de Apărare „CAROL I”, București. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau 
internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 2012 
Calificarea / diploma 

obținută 
Managementul calității în învățământul superior / Certificat participare 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Managementul calității, asigurarea calității, auditul calității, educarea, instruirea și motivarea 
personalului pentru calitate 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

Nivelul în clasificarea 
națională sau 
internațională 

353 – ISCED 2011 

Calificarea / diploma 
obținută 

Specialist în domeniul calităţii / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul calităţii, asigurarea calităţii, auditul calităţii / asigurarea calităţii proceselor, 
organizarea auditurilor calităţii, educarea, instruirea şi motivarea personalului pentru calitate 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret”, București. 
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Nivelul în clasificarea 
națională sau 
internațională 

341 – ISCED 2011 

• Perioada 2002 - 2008 

Calificarea / diploma 
obținută 

Doctor în ştiinţe militare / Diplomă de doctor în ştiinţă militară 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Ştiinţă militară, Artă militară, Management, Teoria informaţiei, Informatică. 
Studii aprofundate ale domeniului militar în conexiune cu mediul social şi ale fenomenului 
războiului contemporan. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, Bucureşti. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

854 – ISCED 2011 

• Perioada 2007 

Calificarea / diploma 
obținută 

Ofiţer de stat major / Certificat pentru ofiţer de stat major. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Conducerea operaţiilor de menţinere a păcii, Proceduri de lucru de stat major, Negocieri, Relaţii 
publice. 
Proceduri de operare de stat major în cadrul grupărilor de forţe multinaţionale, negocieri în medii 
multiculturale. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

SWEDINT, Livgardet, Suedia (Centrul Internaţional de Pregătire al Armatei Suedeze). 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 2006  

Calificarea / diploma 
obținută 

Ofiţer de stat major / Certificat pentru ofiţer de stat major. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Conducerea operaţiilor de menţinere a păcii conduse de ONU, Norme de drept aplicabile în 
conflicte internaţionale şi operaţii de menţinere a păcii conduse de ONU, Negocieri. 
Organizarea şi conducerea operaţiilor ONU, managementul conflictelor, negocieri în medii 
multiculturale. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Defense Institute for International Legal Studies, Newport, Rhode Island, SUA 
(Institutul de apărare pentru studiul legislaţiei internaţionale). 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 2005  

Calificarea / diploma 
obținută 

Utilizator al limbii engleze / Diplomă. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba engleză. 
Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a limbii engleze. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Departamentul de limbi străine – Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, Bucureşti. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

341 – ISCED 2011 

Calificarea / diploma 
obținută 

Ofiţer de stat major NATO / Certificat. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Geopolitică, Planificarea şi bugetarea apărării, Reforma sectorului de securitate, NATO, 
Pregătirea şi instruirea forţelor. 
Analiza mediului geopolitic global şi a factorilor de putere, noile abordări ale politicilor de 
securitate, pregătirea structurilor militare pentru provocările secolului XXI. 
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Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

NATO DEFENSE COLLEGE, Roma, Italia 
(Colegiul de Apărare al NATO). 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 2003  

Calificarea / diploma 
obținută 

Ofiţer de stat major de nivel avansat / Certificat pentru ofiţer de stat major. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Conducerea operaţiilor multinaţionale, Proceduri de lucru de stat major. 
Proceduri de operare de stat major în cadrul grupărilor de forţe multinaţionale. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

The PfP Regional Training Centre (Centrul de pregătire NATO/PfP) – Universitatea Naţională de 
Apărare „CAROL I”, Bucureşti. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

Calificarea / diploma 
obținută 

Instructor pentru Simulatorul JCATS ver. 3.1 / Certificat. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Simulatorul JCATS ver. 3.1. 
Lucru şi instruirea pentru lucru la simulator. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

 Centrul de Instruire prin Simulare, Statul Major General. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

341 – ISCED 2011 

• Perioada 2002  

Calificarea / diploma 
obținută 

 Ofiţer de stat major de nivel tactic / Certificat. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Tactica folosirii grupărilor de forţe de nivel tactic, Proceduri de comandă-control, Logistică. 
Organizarea şi conducerea grupărilor de forţe de nivel tactic. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

 The PfP Regional Training Centre (Centrul de pregătire NATO/PfP) – Universitatea Naţională de 
Apărare „CAROL I”, Bucureşti. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 2000-2001  

Calificarea / diploma 
obținută 

 Cadru didactic / Certificat de absolvire. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Psihologia educaţiei, Pedagogie, Metodica predării specialităţii, Logică, Sociologia educaţiei, 
Practică pedagogică. 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Bucureşti – Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a 
Personalului din Învăţământul Militar. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 1998-2000  

Calificarea / diploma 
obținută 

 Licenţiat în ştiinţe militare / Diploma de licenţă. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Ştiinţă militară, Artă militară, Management, Istorie militară, Geografie militară, Metodica pregătirii 
trupelor din forţele aeriene, Informatică, Drept aplicabil în conflictele armate. 
Înţelegerea fenomenului militar şi a interacţiunilor acestuia în cadrul sistemului social , organizarea 
şi conducerea activităţilor pentru îndeplinirea misiunilor, organizarea şi conducerea instruirii. 
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Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

655 – ISCED 2011 

• Perioada 1998  

Calificarea / diploma 
obținută 

 Utilizator al limbii franceze / Certificat. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba franceză. 
Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a limbii franceze. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Departamentul de limbi străine – Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 1997  

Calificarea / diploma 
obținută 

Pregătire comandanți batalioane / Certificat 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Tactica radiolocației, Cunoașterea tehnicii de radiolocație, Drept internațional umanitar, Teoria 
organizației, Istorie 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de Instrucție al trupelor Radiotehnice / Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 1993  

Calificarea / diploma 
obținută 

Specializare pe aparatura VP-02 / Certificat 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Cunoașterea tehnicii, exploatarea tehnicii, întrebuințarea în luptă a tehnicii 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de Instrucție al trupelor Radiotehnice / Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 1989  

Calificarea / diploma 
obținută 

Pregătire comandanți companii / Certificat 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Tactica radiolocației, Cunoașterea tehnicii de radiolocație, Istorie, Științe sociale 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de Instrucție al trupelor Radiotehnice / Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

353 – ISCED 2011 

• Perioada 1983 –1986  

Calificarea / diploma 
obținută 

Ofiţer de radiolocaţie / Diplomă. 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Electricitate, Electronică, Dispozitive electronice, Bazele construcţiei şi funcţionării instalaţiilor de 
radiolocaţie, Tactica radiolocaţiei, Pregătire militară generală, Instrucţia tragerilor, Ştiinţe sociale. 
Exploatarea şi mentenanța tehnicii de radiolocaţie, lucrul în punctul de comandă de nivel tactic, 
desfăşurarea instrucţiei trupelor. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi  de Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie  „Leontin Sălăjan”. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

641 – ISCED 2011 

• Perioada 1979 – 1983  

Calificarea / diploma 
obținută 

Absolvent de liceu / Diplomă de bacalaureat. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie,Geografie Limba română, Limbi străine, Educaţie 
fizică, Pregătire militară. 
Cultură generală. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Liceul militar „Ştefan cel Mare”. 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

354 – ISCED 2011 

Aptitudini și competențe 
personale 

 

Limba maternă Româna 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

Competențe și abilități 
sociale 

Relaţionare în medii sociale diverse ca urmare a activităţii desfăşurate în mediile naţional şi 
internaţional. 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, focalizat pe detalii, capacitate de corecţie oportună a planului elaborat, 
dobândite ca urmare a activităţii desfăşurate pe parcursul a douăzeci de ani de carieră. 

Competențe și aptitudini 
tehnice 

Electronică-electricitate, hardware, mecanică, dobândite ca urmare a activităţii desfăşurate pe 
parcursul a douăzeci de ani de carieră. 

Competențe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

ECDL complet. 

Permis de conducere Da / B 

Informații suplimentare Persoane de contact pentru referințe: 
Prof. univ. dr. Vasile Bucinschi, Rector al Academiei Forțelor aeriene „Henri Coandă” 

Prof. univ. dr. Florian Răpan, Decan al Facultății de Științe Politice din Universitatea  creștină 
„Dimitrie Cantemir” 

 
 

 30.05.2016 
 


