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AUREL V. DAVID 
 

 

I. DATE BIOGRAFICE: 

 

Aurel V. DAVID s-a născut la 12 iunie 1951 în satul Cheud, comuna 

Năpradea, județul Sălaj, a absolvit Liceul Militar Ștefan cel Mare din 

Câmpulung Moldovenesc în anul 1970, iar în anul 1973 Școala Militară de 

ofițeri activi Nicolae Bălcescu din Sibiu, specialitatea Infanterie, fiind avansat 

la gradul de locotenent. În perioada septembrie 1973 - noiembrie 1974 a 

lucrat în Regimentul mecanizat din Oradea, apoi a fost transferat în interes de 

serviciu în Direcția de Securitate și Gardă din Departamentul Securității 

Statului, unde a lucrat până în 22 decembrie 1989, avansând până la gradul de 

maior. În anul 1981 a absolvit Facultatea de Istorie-Filozofie (Secția „fără 

frecvență”) din Universitatea București. 

În urma evenimentelor din decembrie 1989, având gradul de maior, a fost 

arestat alături de alți ofițeri din garda prezidențială și trecut în rezervă cu gradul 

de soldat. A fost judecat pentru favorizarea infractorului (șeful statului în 

funcție!), achitat și eliberat din lipsă de probe, fiind primit în noiembrie 1991, 

prin concurs, în cadrul Institutului de Istorie şi Teorie Militară din Bucureşti, 

unde a îndeplinit funcția de cercetător ştiinţific. În iunie 1992 a primit înapoi 

gradul de maior, iar în luna octombrie 1992 a fost transferat, în interes de 

serviciu, în cadrul Centrului de pregătire a Cadrelor Active şi Ofiţerilor de 

Rezervă din Serviciul Român de Informaţii. 

În anul 1994 a obținut titlul de Lector universitar, disciplina Istoria 

modernă şi contemporană a României şi cadru didactic asociat al Institutului 

Naţional de Informaţii. Între 1995-1996 a urmat Studii postuniversitare în 

cadrul Facultăţii de Drept din Universitatea Bucureşti, disciplina „Drept 

Internaţional Public şi Relaţii Internaţionale”, iar între anii 1996-1999 a fost 

doctorand la Academia de Înalte Studii Militare, obținând în anul 1999 titlul de 

Doctor în ştiinţă militară. 

La sfârșitul anului 2001 a fost numit Şef al Centrului de Studii şi 

Cercetări pentru Siguranţa Naţională din cadrul Serviciului Român de 
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Informaţii, iar în septembrie 2004 a obținut titlul de Conferenţiar 

universitar la Academia Naţională de Informaţii, Facultatea de Informaţii. 

În august 2004 a primit titlul de Cetăţean de onoare al satului Cheud, 

comuna Năpradea, judeţul Sălaj. 

Din anul 2006 a fost trecut în rezervă la limită de vârstă, cu grad de 

colonel, cu drept de Pensie de Serviciu. 

În același an, 2006, a fost angajat în calitate de cadru didactic 

(conferenţiar universitar) la Facultatea de Sociologie - Psihologie a Universităţii 

,,Spiru Haret”, Bucureşti, unde, pe lângă activitatea didactică a îndeplinit și 

unele funcţii de conducere şi administrative: - la nivel de facultate: 

responsabil cu învățământul la distanță, prodecan și decan; la nivel de 

universitate: director al Oficiului de Audit intern al Calităţii și director al 

Departamentului pentru Managementul Calității. 

 

II. Activitate științifică și cărți publicate: 

Cărţi tipărite: 9 (nouă), dintre care opt cărți de autor și una de coautor.  

1. Cărți de autor: 

 - Tricolorul României - simbol al unităţii, suveranităţii şi independenţei 

naţionale, coautor (coordonator dr. Adina Berciu-Drăghicescu),  1995;  

- Naţiunea - de la „starea de securitate” la „criza politico-militară”, 2000;  

 - Sociologia naţiunilor, 2005;   

 - Studii de istorie a înălţării şi declinului naţiei româneşti, 2006;   

 - Jertfa lui Decebal, dramă istorică în şapte acte, 2009;  

 - Cheud. Un sat din „Țara Silvaniei”. Monografie istorică, 2012;  

 - Națiunea în stare de veghe. Note și comentarii sociologice la romanul 

Marii Uniri, 2017.  

- Amintiri și povestiri din pruncia cheudeană, Editura „Betta”, București, 

2018. 

- Izvoare ale măreției și tragediei lui Mihai Eminescu (studii de sociologie 

etnospirituală), 2021; 

- Eminescu pe marele drum al destinului, 2021; 

2. Cursuri universitare tipărite: 2 (două):  

 Sociologia naţiunilor. Curs, 2007;  

 Doctrine, politici şi strategii de securitate. Curs 2008.   

 

III. A publicat studii și cercetări în reviste de specialitate și a participat la 

numeroase sesiuni de comunicări științifice și simpozioane organizate de 

instituții de stat sau organizații culturale și a susținut prelegeri pe probleme de 

istorie națională și sociologia vetrei neamului românesc. 


