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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

  

Informații personale  

Nume / Prenume DAVID, George  
Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) george.david@comunicare.ro 

Adresă web    

Naționalitate(-tăți) română 

Data nașterii 11 ianuarie 1957 

Sex masculin 
  

Experiența profesională  

Perioada Din februarie 2015 

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activități și responsabilități principale Activități didactice (curs și seminar) la cursurile „Comunicarea cu presa” (universitar zi), „Managementul 
comunicării în situații de criză” (universitar zi), „Analiza și managementul imaginii organizațiilor” 
(universitar zi), „Introducere în relații publice” (universitar zi), „Instituția purtătorului de cuvânt” 
(universitar zi), „Teoria comunicării organizaționale” (master zi), „Managementul comunicării în 
organizații” (master zi). Seminar la „Practică în vederea elaborării lucrării de licență” (universitar zi). 

Numele și adresa angajatorului Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale, str. 
Dâmbovnicului nr. 22, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ universitar și masteral 
  

Perioada Din august 2013 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activități și responsabilități principale Activități didactice (curs și seminar) la cursurile „Managementul comunicării de criză” (master zi și IFR) 
și „Tehnici de redactare și editare în relații publice” (master zi și IFR) 

Numele și adresa angajatorului Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, str. 
Povernei nr. 6-8, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ masteral 
  

Perioada Din februarie 2009 până în iulie 2013 

Funcția sau postul ocupat Lector universitar (cadru didactic asociat din 2003) 

Activități și responsabilități principale Activități didactice (curs și seminar) la cursurile „Gestionarea crizelor de imagine” (universitar zi), 
„Managementul comunicării de criză” (master zi și IFR) și „Tehnici de redactare și editare în relații 
publice” (universitar zi și master zi și IFR) 

Numele și adresa angajatorului Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, str. 
Povernei nr. 6-8, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ universitar și masteral 
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Perioada Din octombrie 2003 până în ianuarie 2009 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activități și responsabilități principale Activități didactice (curs și seminar) la cursurile „Gestionarea crizelor de imagine” (universitar zi), 
„Managementul comunicării de criză” (master zi și IFR) și „Tehnici de redactare și editare în relații 
publice” (universitar zi și master zi și IFR) 

Numele și adresa angajatorului Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, str. 
Povernei nr. 6-8, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ universitar și masteral 
  

Perioada Din februarie 2009 până în iunie 2010 

Funcția sau postul ocupat Director RP 

Activități și responsabilități principale Activități de relații publice, în special relația cu mass-media 

Numele și adresa angajatorului Ana Holding, Bd. Poligrafiei nr. 1, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Business 
  

Perioada Aprilie 2008 - ianuarie 2009  

Funcția sau postul ocupat Consilier personal al ministrului Justiției pentru chestiuni de comunicare 

Activități și responsabilități principale Consiliere în relații publice, în special în relația cu mass-media 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Justiției, str. Apolodor nr. , București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Consiliere și consultanță 
  

Perioada Iunie 2006 – mai 2007  

Funcția sau postul ocupat Director marketing și RP 

Activități și responsabilități principale Activități de relații publice, în special relația cu mass-media; activități de marketing 

Numele și adresa angajatorului Ana Holding, Bd. Poligrafiei nr. 1, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Business 
  

Perioada Februarie - iunie 2006  

Funcția sau postul ocupat Consilier personal pe chestiuni de comunicare al viceprim-ministrului și  ministru de stat pentru mediul 
de afaceri 

Activități și responsabilități principale Activități de relații publice, în special relația cu mass-media 

Numele și adresa angajatorului Guvernul României, Calea Victoriei nr. 1, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Consiliere și consultanță 
  

Perioada Ianuarie – decembrie 2005  

Funcția sau postul ocupat Șef al Biroului Relații Publice din Oficiul Național pentru Cultul Eroilor 

Activități și responsabilități principale Activități de relații publice, în special relația cu mass-media 

Numele și adresa angajatorului Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, Calea Victoriei nr. 1, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Consiliere și consultanță 
  

Perioada Octombrie 1999 – iulie 2002 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic asociat, titular al cursului „Relații publice” la Facultatea de Științe Politice a Universității 
Creștine „Dimitrie Cantemir” București 

Activități și responsabilități principale Prelegeri și seminarii, examene, programa cursului, redactarea suportului de curs și a materialului 
didactic ș.a.m.d. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ universitar zi 
  

Perioada Decembrie 1993 – decembrie 2004  

Funcția sau postul ocupat Expert în relații publice (militar) în Ministerul Apărării Naționale, la cel mai înalt nivel al sistemului de 
relații publice: Direcția Relații Publice; șef de secție și  locțiitor al șefului Direcției Relații Publice 

Activități și responsabilități principale Activități de relații publice, în special relația cu mass-media 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Apărării Naționale, str. Izvor nr. 13-15, București 
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Tipul activității sau sectorul de activitate Consiliere și consultanță 
  

Perioada Aprilie 1990 – decembrie 1993  

Funcția sau postul ocupat Redactor la revista lunară „Viața armatei” 

Activități și responsabilități principale Jurnalism 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Apărării Naționale, str. Izvor nr. 13-15, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Jurnalism 
  

Perioada August 1979 – martie 1990  

Funcția sau postul ocupat Ofițer activ în Ministerul Apărării Naționale 

Activități și responsabilități principale Activități militare 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Apărării Naționale, str. Izvor nr. 13-15, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Activități militare 
  

Educație și formare  

Perioada 2013: Curs de formator acreditat ANC 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de formator  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Științe pedagogice și ale educației 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

GS Consulting București 

  

Perioada 2007 – 2008: Departamentul de Pregătire Psihopedagogică  

Calificarea / diploma obținută Diplomă de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Științe pedagogice și ale educației 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Națională de Apărare, organizat sub autoritatea Universității București 

  

Perioada 2001 – 2005: Doctorat în Științe militare (sociologie), cu lucrarea „Gestionarea comunicării în 
organizația militară românească”  

Calificarea / diploma obținută Diplomă de doctor în Științe militare (sociologie) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Sociologie, epistemologie, științele comunicării 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Națională de Apărare București 

  

Perioada 2004: curs de securitate internațională, echivalat în România cu Colegiul Național de Apărare 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de absolvire 
Diplomă de echivalare a studiilor în străinătate  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Geopolitică, securitate internațională 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Internațional de Studii de Securitate „George C. Marshall”, Garmisch-Partenkirchen (Germania) 

  

Perioada 2000: curs postuniversitar de comunicare și relații publice 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Comunicare, relații publice, sociologie 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Națională de Apărare București 

  

Perioada 1994: curs de relații publice 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de absolvire 
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Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Comunicare, relații publice, jurnalism 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Defense Information School (Indianapolis, SUA) 

  

Perioada 1987 - 1992: drept 

Calificarea / diploma obținută Absolvent Diplomă de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Științe juridice 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București, Facultatea de Drept 

  

Perioada 1976 - 1979: studii militare 

Calificarea / diploma obținută Ofițer MApN / Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Științe militare 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Militară de Ofițeri Activi, Sibiu 

  

Membru în echipe redacționale Din iulie 2020: redactor la revista Izvoare filosofice – periodic de filosofie și comunicare multiculturală, 
publicată sub egida Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei 
Române (ISSN 1223-2165). 
1990-1993: redactor la revista Viața Armatei (revistă lunară de cultură editată de Ministerul Apărării 
Naționale). 

  

Activități de training și 
formare profesională 

2014-2015: Cursuri de formare cu angajații din sistemul Administrației Naționale a Penitenciarelor, ca 
expert în cadrul grantului POSDRU/70/6.2/S/ (SNSPA-FSP) - Revenirea foștilor deținuți pe piața muncii 
și integrarea lor în societate. Cursurile durau 5 zile și au cuprins angajații ANP din jumătatea estică a 
României. În total, au fost peste 15 serii de cursanți. 
Din 2012: colaborator al firmei Perform Center pentru programe de formare profesională continuă (relații 
publice) 
Din 2006: colaborator al firmei Gam Pro Expert pentru programe de formare profesională continuă 
(relații publice) 
2003 - 2008: profesor asociat la Institutul Național de Administrație, pe chestiuni de relații publice și 
comunicare organizațională 
2001 – 2003: profesor asociat la Institutul Român de Management pe chestiuni de relații publice. 
Activități de training desfășurate punctual cu: S.C. Electrica, Ministerul Justiției, Școala Europeană 
„Ovidiu Șincai”, Universitatea Națională de Apărare etc. 

  

Participări la granturi de 
cercetare 

Expert pe termen scurt în echipa pentru implementarea grantului POSDRU/56/1.2/S/ (SNSPA-FCRP) - 
Instrumente și mecanisme de creștere și facilitare a accesului la învățământul superior 
Expert pe termen scurt în echipa pentru implementarea grantului POSDRU/70/6.2/S/ (SNSPA-FSP) - 
Revenirea foștilor deținuți pe piața muncii și integrarea lor în societate 
Expert pe termen scurt în echipa pentru implementarea grantului POSDRU/92/3.1/S/ (SNSPA-FCRP) - 
E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane 

  

Premii sau alte recunoașteri 
ale contribuțiilor științifice 

Lucrarea Partea plină a paharului. O introducere în tehnicile și campaniile de relații publice (scrisă 
împreună cu Dan Mircea) a fost declarată eligibilă pentru finanțare ANCS în 2015 (4.726 RON). 
 
Din 7.12.2018: membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Precizați limba(ile) maternă(e) limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversație 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C1 engleză C2 engleză C1 engleză C1 engleză C2 engleză 
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Limba  C1 franceză C2 franceză B2 franceză B2 franceză C1 franceză 

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

Competențe și abilități sociale Bune abilități de relaționare, competențe foarte bune în comunicare socială.  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Tendința de a lucra într-un mod organizat, după planuri și algoritmi, ca urmare a background-ului militar  

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competențe excelente în lucrul cu calculatorul, ca urmare a utilizării zilnice încă din 1994, atât la 
serviciu, cât și acasă 

Competențe și aptitudini artistice Literatură. Cărți publicate (creație originală și traduceri). Context: pasiunea pentru literatură încă din 
copilărie. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2018.  

Permis(e) de conducere Categoria B (din 1995) 
  

Activități ca expert în 
comunicare și relații publice 

2008 – ianuarie 2009: autor al Termenilor de referință (ToR – Terms of Reference) și reprezentant al 
Ministerului Justiției în comisia de licitație pentru proiectul ROMANIA - Judicial Reform Project (Ln 
4811-RO): Improvement of internal and external communication of the Ministry of Justice 
2008: autor al Ordinului Ministrului Justiției nr. 1827/C din 01.07.2008 privind comunicarea în 
Ministerul Justiției 
2007: finalizarea activității de rebranding a grupului de firme Ana Holding 
1995: autor al primei reglementări a activității de relații publice din România: “Instrucțiuni privind 
organizarea activității de informare și relații publice din armată” 

  

Informații suplimentare Participant la conferințe, seminarii și activități de relații publice în străinătate: Neapole - Italia, 1995; 
Viena - Austria, 1997 și  1998; Garmisch-Partenkirchen - Germania, 1998; Copenhaga - Danemarca, 
1999; Oslo - Norvegia, 2000; Washington - SUA, 2000, 2002, 2004; Stockholm - Suedia, 2002; Berlin - 
Germania, 2002 și  2004; Dublin - Irlanda, 2002; Londra - Marea Britanie, 2003; Bruxelles - Belgia, 
2004; Istanbul – Turcia, 2011 
Organizator în România al unor conferințe internaționale de relații publice: în 2001, la București, în 
cooperare cu Ministerul norvegian al Apărării; în 2001 la București și în 2004 la Brașov, în cooperare cu 
NATO HQ 
Misiuni de relații publice în străinătate: ofițer de relații publice al contingentului militar românesc dislocat 
în Bosnia-Herțegovina (6 luni, 1996 - 1997) 

 
Data: 6 noiembrie 2022 
 

(titlul didactic, științific, nume, prenume, semnătura) 
 

Conf. univ. dr. DAVID George   __________________________ 
 


