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InformaŃii personale 
 

Nume / Prenume  Cămărăşan, Vasile-Adrian 

Adresa  Drumul Pădurea Pustnicu, nr. 143G, Vila RU08, Sector 1, Bucureşti România 

Telefon    

Fax  - 

E-mail  adi_camara@yahoo.com 

CetăŃenia  Română 

Data naşterii  19 septembrie 1974 

Sex  M 

Stare civilă  căsătorit, doi copii 

 
ExperienŃa profesională 

 

Perioada  Aprilie 2014 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat  Lector Universitar 

Principalele activităŃi şi 

ResponsabilităŃi 

 Predare disciplinele Managementul informaŃiilor, GuvernanŃa politicilor internaŃionale privind 
minorităŃile naŃionale şi etnice, nivel licenŃă şi master 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Cluj Napoca, jud. Cluj 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 ActivităŃi didactice 

   

Perioada  Noiembrie 2010 - Martie 2014  

FuncŃia sau postul ocupat  Lector asociat 

Principalele activităŃi şi 

ResponsabilităŃi 

 Predare disciplinele Managementul informaŃiilor, MinorităŃi naŃionale şi guvernanŃa UE, nivel licenŃă 
şi master 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Cluj Napoca, jud. Cluj 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 ActivităŃi didactice 

   

Perioada  Septembrie 2013 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat  Inspector de specialitate/Șef serviciu 

Principalele activităŃi şi 

responsabilităŃi 

 Protecția informațiilor clasificate, gestionarea activităților specifice pregătirii de securitate a 
personalului și a implementării măsurilor de securitate fizică 

Numele şi adresa angajatorului  Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, București, sector 5 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 Management de securitate 

 

Perioada 

  

Noiembrie 2005 - Septembrie 2013 

FuncŃia sau postul ocupat  Consilier / Şef serviciu / Director/ Șef departament 

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 Securitatea informaŃiilor, elaborare şi implementare de standarde naŃionale de securitate, elaborare 
de sinteze şi strategii privind evoluŃia şi dezvoltarea Sistemului NaŃional de ProtecŃie a InformaŃiilor 
Clasificate, verificarea implementării standardelor şi a măsurilor de securitate destinate protecŃiei 
informaŃiilor clasificate; activităŃi de management al proiectelor. 
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Numele şi adresa angajatorului   Oficiul Registrului NaŃional al InformaŃiilor Secrete de Stat, str. Mureş nr.4, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 ProtecŃia informaŃiilor clasificate 

 

Perioada 

  

Februarie 2005 – Noiembrie 2005  

FuncŃia sau postul ocupat  Membru în cadrul Colegiului director 

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 ProtecŃia drepturilor omului, promovarea egalităŃii de şanse, combaterea discriminării, elaborare şi 
implementare de politici publice, elaborare acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii 
discriminării şi verificarea implementării acestora, participarea la implementarea programului 
PHARE de întărire a capacităŃii instituŃionale, participare, în calitate de lector, la mese rotunde, 
grupuri de lucru şi seminarii organizate în Ńară şi în străinătate; 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării, str. V. Eftimiu nr.2, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 ProtecŃia drepturilor omului, administraŃie publică 

 

Perioada 

  

Octombrie 2003 – Februarie 2005  

FuncŃia sau postul ocupat  Preşedinte - Secretar de Stat 

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 Coordonarea implementării politicilor naŃionale de combatere a discriminării; asigurarea dezvoltării 
instituŃionale conform standardelor europene prin accesarea fondurilor comunitare şi iniŃierea 
programului PHARE de întărire a capacităŃii instituŃionale, coordonarea procesului de armonizare 
comunitară a cadrului legislativ şi instituŃional în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, 
combaterea discriminării, protecŃia drepturilor omului, promovarea egalităŃii de şanse, combaterea 
discriminării, coordonarea elaborării şi implementării de politici publice, participare, în calitate de 
lector, la mese rotunde, grupuri de lucru şi seminarii organizate în Ńară şi în străinătate; 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării, str. V. Eftimiu nr.2, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 ProtecŃia drepturilor omului, administraŃie publică 

 

 

Perioada  Septembrie 2002 - Octombrie 2003   

FuncŃia sau postul ocupat  Consilier al Preşedintelui instituŃiei 

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 Coordonarea procesului de armonizare legislativă şi instituŃională cu acquis-ul comunitar în 
domeniul protecŃiei drepturilor omului, combaterii discriminării şi a promovării egalităŃii de şanse; 
coordonarea activităŃii personalului instituŃiei, elaborarea şi coordonarea implementării proiectelor şi 
politicilor destinate prevenirii faptelor de discriminare, sprijinirea conducerii instituŃiei în derularea 
acŃiunilor specifice prevenirii şi combaterii discriminării , participare, în calitate de lector, la mese 
rotunde, grupuri de lucru şi seminarii organizate în Ńară şi în străinătate; 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării, str. V. Eftimiu nr.2, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 ProtecŃia drepturilor omului, administraŃie publică 

 

Perioada 

  

Aprilie 2001– Septembrie 2002  

FuncŃia sau postul ocupat  Expert 

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 Elaborarea şi implementarea de politici publice privind accesul la informaŃii de interes public; 
elaborarea şi implementarea de politici publice privind protecŃia minorităŃilor naŃionale, elaborarea 
proiectelor de acte normative destinate armonizării legislaŃiei naŃionale cu acquis-ul comunitar în 
domeniul protecŃiei drepturilor omului şi al combaterii discriminării, coordonarea implementării 
proiectelor interculturale finanŃate de la bugetul de stat; participarea la conferinŃe, seminarii, mese 
rotunde şi grupuri de lucru destinate protecŃiei drepturilor omului; 

Numele şi adresa angajatorului   Ministerul InformaŃiilor Publice / Departamentul pentru RelaŃii Interetnice, PŃa. Victoriei nr.1, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 RelaŃii publice, drepturile omului, administraŃie publică 
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Perioada Mai 2000 – Aprilie 2001  

FuncŃia sau postul ocupat  Consilier juridic 

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 Elaborarea legislaŃiei secundare destinate funcŃionarilor publici, monitorizarea şi controlul 
implementării şi respectării prevederilor legale în domeniul funcŃiei publice, implementarea de 
proiecte externe având ca finalitate întărirea capacităŃii instituŃionale în domeniul funcŃiei publice; 

Numele şi adresa angajatorului   AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, str. Gh. Magheru nr.3-5, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 AdministraŃie publică 

 

Perioada 

  

Aprilie 1997 – Februarie 2000  

FuncŃia sau postul ocupat  Referent / Expert  

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 Monitorizarea respectării drepturilor minorităŃilor naŃionale, elaborarea şi implementarea de politici 
publice şi proiecte destinate protecŃiei minorităŃilor naŃionale, organizarea şi participarea la seminarii, 
conferinŃe, mese rotunde şi grupuri de lucru pe problematica drepturilor omului: 

Numele şi adresa angajatorului   Departamentul pentru ProtecŃia MinorităŃilor NaŃionale, PŃa. Victoriei nr.1, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 

 AdministraŃie publică, protecŃia minorităŃilor naŃionale 

Perioada  Octombrie 1993 – Octombrie 1995 

FuncŃia sau postul ocupat  Angajat civil 

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 Secretariat 

Numele şi adresa angajatorului  Serviciul Român de InformaŃii 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 Securitate naŃională 

 

ExperienŃă internaŃională 

  

   

Perioada  2000 - 2004 

Calitatea  Expert 

Denumirea organizaŃiei/ structurii 

 

 Comitetul de ExperŃi pentru Integrare şi RelaŃii Comunitare - Consiliul Europei 

Perioada  2002 - 2004 

Calitatea  Expert 

Denumirea organizaŃiei/ structurii 

 

 Grupul juridic de lucru al Comisiei Europene pentru implementarea acquis-ului comunitar în 
legislaŃia naŃională 

 
 

EducaŃie şi formare 
 

Perioada  Ianuarie – Februarie 2011 

Calificarea / diploma obŃinută  Certificat 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Cooperare şi securitate civilă transatlantică 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Centrul European pentru Studii de Securitate George C. Marshall–Garmisch-Partenchirchen, 
Germania 

 

Perioada 

  

Martie - Mai 2010 

Calificarea / diploma obŃinută  Absolvent 
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Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 DiplomaŃie şi securitate 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Institutul Diplomatic Român 

 

Perioada 

  

Septembrie 2009 

Calificarea / diploma obŃinută  Certificat 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Manager proiect 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Top Quality Management 

 

Perioada 

  

Septembrie 2009 

Calificarea / diploma obŃinută  Certificat 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Formator 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Top Quality Management 

 

Perioada 

  

2004-2009 

Calificarea / diploma obŃinută  Doctor 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Economie generală / migraŃie 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de economie şi administrarea afacerilor 

 

Perioada 

  

Aprilie - Mai 2008 

Calificarea / diploma obŃinută  Absolvent 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Securitate şi bună guvernare 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” – Colegiul NaŃional de Apărare 

 

Perioada 

  

Mai - August 2007 

Calificarea / diploma obŃinută  Absolvent 

Domenii principale studiate / 
competenŃe  dobândite 

 Studii avansate de securitate  
 

Numele şi tipul învăŃământ / 
furnizorului de formare 

 Centrul European pentru Studii de Securitate George C. Marshall–Garmisch-Partenchirchen, Germania

 
Perioada 

  
Iulie – August 2007 

Calificarea / diploma obŃinută  Absolvent 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Şcoala NATO 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Şcoala NATO – Oberramergau, Germania 

 
 

Perioada 

  
 
2006- 2007 

Calificarea / diploma obŃinută  Absolvent 

Domenii principale studiate /  Studii postuniversitare / Managementul informaŃiilor 
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competente dobândite 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea VALAHIA Târgovişte 

 
Perioada 

  
1999 - 2000 

Calificarea / diploma obŃinută  Absolvent 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Studii postuniversitare / Drept internaŃional 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Bucureşti 

 

Perioada 

  

1993-1997 

Calificarea / diploma obŃinută  Jurist / licenŃiat în ştiinŃe juridice şi relaŃii internaŃionale 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Drept; RelaŃii InternaŃionale 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Institutul de Drept şi RelaŃii InternaŃionale „Nicolae Titulescu”, Bucureşti 

 

CompetenŃe personale 

  

   

Limba maternă  Română 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

    AbilităŃi de ascultare AbilităŃi de citire InteracŃiune Exprimare  

Engleză  Nivel foarte bun Nivel foarte bun Nivel foarte bun Nivel foarte bun Nivel foarte bun 

Franceză  Nivel intermediar Nivel intermediar Nivel începător Nivel începător Nivel începător 

CompetenŃe şi abilităŃi sociale  Lucru în echipă; ToleranŃă şi bună capacitate de adaptare în medii multiculturale ca urmare a unei 
activităŃi îndelungate în domeniul combaterii discriminării şi al minorităŃilor naŃionale; bune aptitudini de 
comunicare obŃinute în urma experienŃei de conducător de instituŃie; 

CompetenŃe şi aptitudini organizatorice  Spirit de organizare, auto disciplină, experienŃă bună în domeniul organizării echipei de lucru 

CompetenŃe şi cunoştinŃe de utilizare 
a calculatorului 

 Bune cunoştinŃe de lucru cu Microsoft Office, în special cu MS Word, MS PowerPoint 

Permis de conducere  Permis de conducere categoriile B şi C din 1995 

SituaŃie militară  Stagiu militar satisfăcut în cursul anului 1998 

   

   

 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 

  

 
             


