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INFORMAŢII 

PERSONALE 

 

Nume   OTU PETRE 

Adresa Str. Bârca, nr 15, Bloc M 6, Etaj 3, Ap.75, sector 

5, Bucureşti 

Telefon 004-021-315.17.00 

Fax 004-021-420.45.00 

E-mail petreo55@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii  19 iunie 1950 

 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

 

 

Data 

 

• din februarie 2002 

Numele şi adresa 

angajatorului 
• Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi 

Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale 

Tipul activităţii şi 

sectorul de activitate 
• Coordonarea şi supervizarea tuturor 

activităţilor ştiinţifice şi administrative 

desfăşurate în cadrul institutului 

Funcţia  • Director adjunct 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
• Gestionarea activitaţilor ştiinţifice şi de 

cercetare; 

• Organizarea de conferinţe şi reuniuni cu 

participare naţională şi internaţională pe teme 

de larg interes public şi ştiinţific din domeniul 

istoriei militare şi relaţiilor internaţionale; 

• Promovarea şi participarea la o serie de 

proiecte de cercetare cu finanţare 

internaţională în domeniul securităţii naţionale 

şi internaţionale: 

• Publicarea de lucrări de specialitate; 

• Asigurarea suportului ştiinţific necesar în 
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procesul de luare a deciziilor strategice în 

domeniul politicii de securitate şi apărare 

naţională. 

Data • 1998-2002 

Numele şi adresa 

angajatorului 
•  Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi 

Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale 

Tipul activităţii şi 

sectorul de activitate 
•  Coordonarea activităţii de cercetare în 

domeniul politicii de apărare 

 

Funcţia • Director programe studii de apărare   

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

 

• elaborarea de studii şi analize privind evoluţia 

fenomenului militar contemporan; 

• investigarea direcţiilor de reformă militară 

post Război Rece 

• publicarea de studii şi lucrări în domeniul 

politicii de apărare şi istorie militară 

 

 

Data 

 

 

•  din 1993-1998 

Numele şi adresa 

angajatorului 
•  Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi 

Istorie Militară, Ministerul Apărării Naţionale 

Tipul activităţii şi 

sectorul de activitate 
•   Concepţie, coordonare, conducere a 

cercetării în domeniul istoriei militare 

Funcţia •   şef al Secţiei de Istorie Militară 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

• coordonarea şi supervizarea activităţii de 

cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei 

militare 

• Coordonarea activităţii în cadrul Comisiei 

Române de Istorie Militară 

 

Data 

 

• din 1981 - 1993 

Numele şi adresa 

angajatorului 
•  Academia Militară, Academia de Înalte Studii 

Militare 

Tipul activităţii şi 

sectorul de activitate 
•  Activitate didactică şi de cercetare 

•  Elaborarea şi implementarea de proiecte de 

cercetare 

 

Funcţia • Asistent universitar, lector universitar, 

conferenţiar universitar  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
• Desfăşurarea de cursuri şi seminarii. 

• Desfăşurarea de activităţi de cercetare 
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ştiinţifică 

• Titular la următoarele cursuri: 

• Istoria Românilor 

• Istoria Artei Militare 

• Geografie Militară 

• Geopolitică şi Geostrategie   

 

Data 

 

• din 1972 – 1979 

Numele şi adresa 

angajatorului 
•  Ministerul Apărării Naţionale 

Tipul activităţii şi 

sectorul de activitate 
• Concepţie, coordonare, conducere a activităţii 

de instrucţie şi educaţie militară 

Funcţia •  Comandant de subunitate 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

 

 

•  Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

instruire 

• Organizarea de activităţi cultural-educative şi 

sportive 

 

 

EXPERIENŢĂ 

DIDACTICĂ 

 

 

Data • din 2007-prezent 

Numele şi adresa 

angajatorului 
• Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii şi 

sectorul de activitate 
• Activitate didactică şi de cercetare 

• Elaborarea şi implementarea proiecte de 

cercetare 

 

Funcţia • Profesor universitar dr. 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

Titular al următoarelor cursuri:      

• Geopolitică şi Geostrategie 

• Istoria relaţiilor Internaţionale 

•  Instituţii şi organizaţii internaţionale de 

securitate 

•  Securitate internaţională 

• Politică externă şi diplomaţie     
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EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

 

 

Data 

 

1995 

Numele şi tipul 

instituţiei 

Academia de Înalte Studii Militare 

Domeniul studiat Ştiinţe militare 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Doctor în Ştiinţe Militare-Istorie Militară 

Nivelul de clasificare al 

formei de instruire 

Studii  doctorale 

 

 

Data  

 

 

1981 

Numele şi tipul 

instituţiei 

 Academia Militară 

Domeniul studiat Politica de apărare, ştiinţe militare 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Diplomă de absolvire 

Nivelul de clasificare al 

formei de instruire 

Studii postuniversitare 

 

 

Data 

 

 

1980 

Numele şi tipul 

instituţiei 

 Universitatea “Alexandru Ion Cuza”, Iaşi 

Domeniul studiat Istorie 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Diplomă de absolvire 

Nivelul de clasificare al 

formei de instruire 

   

Studii universitare 

 

 

Data 

 

 

1972 

Numele şi tipul 

instituţiei 

 Şcoala de ofiţeri activi “Nicolae Bălcescu”, Sibiu 

Domeniul studiat Ştiinţe militare  

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Diplomă de absolvire 

Nivelul de clasificare al 

formei de instruire 

Studii postliceale 

APTITUDINI ŞI  
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COMPETENŢE 

PERSONALE 
Limba maternă Româna 

Limbi străine cunoscute Engleza, franceza 

Engleza Scris 

satisfăcător 

Citit 

bine 

Vorbit 

satisfăcător 

Franceza Scris 

bine 

Citit 

Foarte bine 

Vorbit 

Foarte bine 

 

Aptitudini şi 

competenţe sociale 

 

 

 

• sociabil şi bun manager; 

• experienţă bogată în lucrul în echipă; 

 

Aptitudini şi 

competenţe 

organizatorice 

• coordonarea activităţii Institutului pentru 

Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară 

• organizarea a numeroase activităţi ştiinţifice, 

conferinţe şi alte reuniuni naţionale şi 

internaţionale; 

 

Aptitudini şi 

competenţe tehnice 

 

• cunoştinţe de calculator 

 

Permis de conducere 

 

 

• categoria C 

  

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

Alte funcţii îndeplinite 

• 1998- 

Preşedinte al Comisiei Române de Istorie Militară  

 

Afilieri la asociaţii profesionale şi ştiinţifice 

• Din 1993 - Membru al Comisiei 

Internaţionale de Istorie Militare 

•  din 2001 -Membru al Grupului de Lucru 

pentru Istorie Militară, al Consorţiului PfP al 

Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru 

Studii de Securitate; din 2009- Grupul de 

Lucru privind Studierea Conflictelor 

• din 2000- membru al Parallel History Project 

on NATO and Warsaw Pact, Woodrow 

Wilson Center, Washington D.C.; 

• din 2000- membru al Cold War International 
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History Project, Woodrow Wilson Center, 

Washington D.C.; 

 

 

  
 


