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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
(de la 31.12.2015 - până în
prezent)

Șef birou. Birou ERASMUS+ și relații internaționale. Secție secretariat universitar
(Rectorat). Academia Tehnică Militară.
Ministerul Apărării Naționale. Departamentul pentru armamente. Academia Tehnică Militară (ATM).
(București, bulevardul George Coșbuc nr. 39-49, Sectorul 5, codul poștal 050141, www.mta.ro)
▪ Coordonez activitățile Biroului ERASMUS + și relații Internaționale (B E+ & RI) de implementare a
strategiei ATM în domeniul cooperării internaționale și în domeniul internaționalizării învățământului și
cercetării științifice în ATM.
▪ Coordonez activitățile prevăzute în cadrul Planului de activități internaționale și în cadrul programului
ERASMUS+ precum și a altor programe comunitare, asigurând pregătirea, organizarea,
monitorizarea și evaluarea mobilităților desfășurate în cadrul programelor comunitare.
▪ Asigur informarea la nivel centralizat asupra oportunităților în domeniul programului ERASMUS+ și a
altor programe comunitare și a desfășurării proiectelor în cadrul instituției și diseminez informația la
toate nivelurile și pe toate canalele de comunicare disponibile.
▪ Colaborez cu șefii de facultăți, cu cadrele didactice, precum și cu studenții în vederea organizării
mobilităților și a inserției în mediul academic românesc a studenților străini (componenta intrări).
▪ Asigur corespondența operativă cu diverși parteneri instituționali în vederea bunei desfășurări a
proiectelor de cooperare internațională.
▪ Țin legătura cu omologii mei din structurile MApN și din alte organisme civile și militare pentru
documentare, schimb de informații și pentru rezolvarea problemelor ce revin biroului.
Apărare, învățământ, relații internaționale, programe comunitare ale Uniunii Europene.

(de la 31.12.2014 - până la
30.12.2015)

Ofițer de stat major (ofițer 5). Anexa Temporară. Statul Major General. Detașat la
Direcția operații.
Statul Major General. București. (Strada Izvor nr. 110, Sectorul 5, cod 050561, www.mapn.ro )
▪ Am răspuns de întocmirea documentelor de stat major în domeniul cooperării civili-militari (CIMIC) la
nivelul Direcției operații.
▪ Am formulat poziția națională față de documentele CIMIC elaborate de NATO, UE și ONU.
▪ Am încheiat un protocol de colaborare inter-agenție cu MAI.
Apărare, operații strategice, CIMIC.

(de la 01.07.2013 - până la
30.12.2014)

Șef compartiment. Anexa Temporară. Statul Major General. Detașat la Direcția
operații.
Statul Major General. București. (Strada Izvor nr. 110, Sectorul 5, cod 050561, www.mapn.ro )
▪ Am răspuns de verificarea și întocmirea documentelor de stat major în domeniul cooperării civilimilitari (CIMIC) la nivelul Direcției operații.
▪ Am verificat modul în care s-a formulat poziția națională față de documentele CIMIC elaborate de
NATO, UE și ONU.
▪ Am participat la elaborarea manualului CIMIC, capitolul referitor la planificarea operativă CIMIC.
▪ Am participat la elaborarea manualului de selectare a țintelor (targeting).
▪ Am executat controalele pe linie de specialitate la Batalionul 1 CIMIC.
▪ Am colaborat cu MAI pe domeniul CIMIC și pe instruirea specifică premergătoare desfășurării în
teatrele de operații.
Apărare, operații strategice, CIMIC, targeting.
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30.06.2013)
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Șef Serviciu managementul informațiilor (Knowledge Management Branch Head).
J2 Intelligence / Operations Directorate / HQs Joint Force Command Naples.
Allied Command Operations (ACO).
Statul Major General. București. (Strada Izvor nr. 110, Sectorul 5, cod 050561, www.mapn.ro )
▪ Am coordonat activitățile Serviciului managementul informațiilor de implementare a strategiei J2
Intelligence a HQs JFC Naples în domeniul culegerii și gestionării informațiilor civile provenite din alte
arii funcționale din interiorul HQs JFC Naples, precum și din surse externe comandamentului.
▪ Am exercitat conducerea Serviciului managementul informațiilor, coordonând nemijlocit activitatea
membrilor Serviciului managementul informațiilor.
▪ Am coordonat activitățile prevăzute în cadrul platformei de punere în comun a informațiilor civile.
▪ Am răspuns de pregătirea, organizarea și elaborarea lucrărilor necesare bunei desfășurări a
activităților de management al informațiilor.
▪ Am asigurat informarea factorilor de decizie din J2 Intelligence HQs JFC Naples la nivel centralizat
asupra oportunităților în domeniul platformei „Sharepoint“ de punere în comun a informațiilor civile și
am diseminat informațiile la toate nivelurile HQs JFC Naples și pe toate canalele de comunicare
disponibile.
▪ Am colaborat cu șefii de arii funcționale (tip Joint), cu personalul de stat major, precum și cu
partenerii externi în vederea organizării informațiilor civile și al inserției în mediul militar a informațiilor
civile neclasificate însă care aveau o componentă delicată (senzitivă).
▪ Am participat la elaborarea inițială și mai apoi la actualizarea documentelor pentru alertă în cazarma
Lago Patria (HQs JFC Naples), organizând activitățile specifice alertei și verificând pregătirea
personalului subordonat pentru alertă.
▪ Am condus și am participat nemijlocit la elaborarea documentelor de sinteză ale J2 Intelligence HQs
JFC Naples.
▪ Am răspuns de calitatea modului de organizare a informațiilor civile și de respectarea termenelor
lucrărilor întocmite de subordonații din Serviciul managementul informațiilor.
▪ Am asigurat corespondența operațională cu diverși parteneri inter-instituționali (HQs JFC Brunssum,
JFC Lisbon) în vederea bunei desfășurări a proiectelor de punere în comun a informațiilor civile.
▪ Am răspuns de întreaga activitate a Serviciului managementul informațiilor în fața șefului J2
Intelligence (general cu o stea), a șefului Direcției operații din JFC Naples (general cu două stele) și
a comandantului HQs JFC Naples (amiral cu patru stele).
▪ Am inițiat și am menținut vie legătura cu omologii mei din structurile de comandă ale NATO și din alte
organisme civile și militare (de exemplu: WEU HQs Strassbourg) pentru documentare, schimb de
informații civile și pentru rezolvarea tuturor problemelor ce au revenit Serviciului managementul
informațiilor.
▪ Am elaborat proiecte de manual și de instrucțiuni referitoare la gestionarea informațiilor civile în
vederea valorificării lor în procesul de analiză a informațiilor militare și a planificării operaționale.
▪ Am răspuns de ordinea și disciplina subordonaților din Serviciul managementul informațiilor.
▪ Am asigurat perfecționarea pregătirii subordonaților, conducând din poziția de director de curs, cursul
de inițiere în prelucrarea informațiilor militare, precum și cursul de analiză a informațiilor pe platforma
TOPFAS-SAT (Tool of Planning for Functional Areas Systems – System Analysis Tool).
Apărare. NATO. Operații de nivel operațional. Managementul informațiilor.

(de la 01.11.2011 - până la
30.11.2012)

Șeful Secției planuri (specialități). (Plans Specialist Section Head). J5 Planuri. (J5
Plans). Direcția operații. HQs JFC Naples. ACO.
Statul Major General. București. (Strada Izvor nr. 110, Sectorul 5, cod 050561, www.mapn.ro )
▪ Am exercitat conducerea Secției planuri (specialități), coordonând nemijlocit activitatea de planificare
operațională a membrilor Secției planuri din J5 Planuri / Direcția operații, precum și a colaboratorilor
din celelalte arii funcționale ale HQs JFC Naples.
▪ Am răspuns de pregătirea, organizarea și elaborarea planurilor operaționale ale HQs JFC Naples,
precum și a anexelor pe specialități militare.
▪ Am colaborat, alături de subordonații mei, cu furnizorii de informații militare precum și cu evaluatorii
de campanie pentru ajustarea permanentă a planurilor aflate în execuție.
▪ Am participat ca reprezentant special al comandantului HQs JFC Naples (ADMIRAL BRUCE
CLINGAN, U.S. NAVY) la conferința inter-agenții CIMIC de la Valencia, Spania, mai 2012.
▪ Am parcurs și am absolvit cursul NATO de management al crizelor de la Școala NATO din
Oberammergau, Germania, iunie 2012.
▪ Am participat la elaborarea inițială și mai apoi la actualizarea documentelor pentru transferul HQs
JFC Naples din cazarma Bagnoli (Napoli) în cazarma Lago Patria (Gricignano d’Aversa), organizând
activitățile specifice dizlocării și verificând pregătirea personalului subordonat pentru transfer.
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Apărare. NATO. Operații. Planificarea operațiilor operativ-tactice. CIMIC. Cooperare inter-agenție.
(de la 04.04.2011 - până la
30.10.2011)

(Locțiitorul șefului J3 Operații) șef al Planificării operațiilor (împuternicit). (Deputy
J3 Ops) Joint Plans Branch Head Representative.
Statul Major General. București. (Strada Izvor nr. 110, Sectorul 5, cod 050561, www.mapn.ro )
▪ Am exercitat conducerea Joint Plans Branch (JPB), fiind numit locțiitor al șefului J3 Operații,
coordonând nemijlocit activitatea de planificare operațională a membrilor JPB / Direcția operații,
precum și a colaboratorilor din celelalte arii funcționale ale HQs JFC Naples.
▪ Am participat, din această poziție, funcție de general cu o stea, la toate activitățile oficiale ale HQs
JFC Naples: briefinguri matinale și de seară, consultări cu comandantul HQs JFC Naples, planificări
și replanificări, pe timpul desfășurării misiunii Operation Unified Protector (OUP) din Libia (aprilie –
octombrie 2011), singura operație militară declarată ca fiind câștigată de NATO, de la înființare
(02/04 aprilie 1949) și până acum.
▪ Am participat ca reprezentant special al comandantului HQs JFC Naples (ADMIRAL SAMUEL J.
rd
LOCKLEAR the III , U.S. NAVY) la Tabăra de Vară a cadeților din 10 țări din Balcani, în calitate de
lector în domeniul CIMIC, în poligonul Krivolak, fYRoM (Macedonia), iulie 2011.
▪ Am răspuns de pregătirea, organizarea și elaborarea planurilor operaționale ale HQs JFC Naples în
aria sa de responsabilitate.
▪ Am participat ca reprezentant special al comandantului HQs JFC Naples (ADMIRAL SAMUEL J.
rd
LOCKLEAR the III , U.S. NAVY) la prezentarea concluziilor operației OUP împreună cu directorul
pentru operații al operației, șeful de stat major al: DJSE 1 Chief of Staff / LCC Madrid, Major General
Joël Rivault la conferința dedicată acestui eveniment de la Valencia, Spania, octombrie 2011.
Apărare. NATO. Planificarea operațiilor de nivel operațional. CIMIC.

(de la 29.10.2010 - până la
03.04.2011)

Șeful Secției planuri (specialități). (Plans Specialist Section Head). Serviciul
Planuri Întrunite. (Joint Plans Branch). Direcția operații. (Operations Directorate).
HQs JFC Naples. ACO.
Statul Major General. București. (Strada Izvor nr. 110, Sectorul 5, cod 050561, www.mapn.ro )
▪ Am exercitat conducerea Secției planuri (specialități), coordonând nemijlocit activitatea de planificare
operațională a membrilor Secției specialități planuri din Serviciul Planuri Întrunite / Direcția operații,
precum și a colaboratorilor din celelalte arii funcționale ale HQs JFC Naples.
▪ Am răspuns de pregătirea, organizarea și elaborarea planurilor operaționale ale HQs JFC Naples,
precum și a anexelor pe specialități militare.
▪ Am colaborat, alături de subordonații mei, cu furnizorii de informații militare precum și cu evaluatorii
de campanie pentru ajustarea permanentă a planurilor aflate în execuție: Balcanii de Vest, Marea
Mediterrană, Orientul Îndepărtat, Hornul Africii.
▪ Am parcurs și am absolvit cursul NATO de planificare operațională de la Școala NATO din
Oberammergau, Germania, 15 martie – 02 aprilie 2011.
▪ Am participat la pregătirea de comandament prin pachetul Academics (JWC Academics package) la:
Exercise “Steadfast Juncture 2011” (SFJE 11) la comandamentul JFC Lisbon, Portugalia, ianuarie
2011, care s-a dovedit a fi fost deosebit de eficient în vederea executării operației Operation Unified
Protector de peste anul 2011.
Apărare. NATO. Planificarea operațiilor de nivel operațional.

(de la 01.02.2009 - până la
28.10.2010)

Șef birou. Birou operații informaționale, operații psihologice și CIMIC. G3 –
Operații. Componenta operațională terestră. Statul Major al Forțelor Terestre.
Statul Major al Forțelor Terestre. București (Drumul Taberei nr. 9 – 11, Sectorul 6, www.forter.ro )
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▪ Am condus nemijlocit subordonații din birou și am organizat munca acestora, pe specialități militare.
▪ Am operaționalizat subunitățile românești din Forțele Terestre participante la misiuni în afara
teritoriului național.
▪ Am coordonat specialiștii din Forțele Terestre pe linia operațiilor informaționale, operațiilor psihologice
și CIMIC.
▪ Am organizat și am condus concursurile pentru obținerea titlului de specialist de clasă în domeniul
CIMIC și în domeniul relații internaționale.
▪ În perioada 11-15 decembrie 2009 am participat în calitate de șef de delegație la Vizita în România a
comandantului Brigăzii de Ajutor Umanitar din Ankara, Turcia.
▪ Am participat la operaționalizarea și certificarea grupului de luptă IT-RO-TU EUBG prin planificarea
operațională a exercițiului multinațional condus de și împreună cu Brigada Folgore de parașutiști din
Livorno, Italia, 15-30 martie 2010.
▪ Am participat la Conferința Regională CIMIC organizată de HQs JFC Naples în intervalul 1-3 mai
2010 la cazarma din Bagnoli, Napoli.
▪ Am participat la Exercițiul Dacia 2010 pe linie CIMIC, InfoOps și PsyOps.
Apărare. Forțe Terestre. CIMIC. PSYOPS. INFOOPS. EUBG. NATO. Operații.
(de la 19.08.2008 - până la
31.01.2009)

Cursant la NATO Defense College, Roma, Italia, SENIOR COURSE 113.
Statul Major al Forțelor Terestre. București (Drumul Taberei nr. 9 – 11, Sectorul 6, www.forter.ro )
▪ Am participat la Cursul senior politico-strategic pentru viitorii ofițeri cu funcții de conducere în NATO
sau în țările lor de baștină, precum și pentru ofițerii care vor fi avansați la gradul de general de
brigadă (similare).
▪ Din 13 octombrie la 01noiembrie 2008, am participat la prima excursie de studii pe traseul Roma –
Washington – Norfolk – Virginia Beach – Norfolk – Washington – New York – Paris – Bruxelles –
Bruge – Luxembourg – Den Haag – Amsterdam – Roma.
▪ Din 24/25 noiembrie la 13/14 decembrie 2008 am participat la cea de-a doua excursie de studii pe
traseul Roma – Ljubliana – Sofia – Veliko Tarnovo – Ankara – București – Berlin – Sans Soucis –
Copenhaga – Riga – Londra – Roma.
▪ În ianuarie 2009 am fost selecționat ca, pe timpul exercițiului final de nivel NATO strategic, să
îndeplinesc funcția de purtător de cuvânt al NATO.
▪ Ca student-cursant al NDC am fost persuadat să pricep că, în cadrul Alianței, ca militari activi, nu
avem voie să depășim nivelul de ambiție al politicianului din țara din care provenim.
NATO. Apărare. Învățământ.

(de la 15.06.2008 - până la
18.08.2008)

Șef birou. Birou operații informaționale, operații psihologice și CIMIC. G3 –
Operații. Componenta operațională terestră. Statul Major al Forțelor Terestre.
Statul Major al Forțelor Terestre. București (Drumul Taberei nr. 9 – 11, Sectorul 6, www.forter.ro )
▪ Am condus nemijlocit subordonații din birou și am organizat munca acestora, pe specialități militare:
InfoOps, PsyOps, CIMIC.
▪ Am operaționalizat subunitățile românești din Forțele Terestre participante la misiuni în afara
teritoriului național.
▪ Am coordonat specialiștii din Forțele Terestre pe linia operațiilor informaționale, operațiilor psihologice
și a cooperării civili-militari (CIMIC).
Apărare. Forțe Terestre. CIMIC. PsyOps. InfoOps.

(de la 15.06.2007 - până la
14.06.2008)

Șef G-5 CIMIC la Comandamentul Forțelor Terestre (împuternicit).
Statul Major al Forțelor Terestre. București (Drumul Taberei nr. 9 – 11, Sectorul 6, www.forter.ro )
▪ Am condus nemijlocit subordonații din birou și am organizat munca acestora pe linie CIMIC.
▪ Am operaționalizat subunitățile românești din Forțele Terestre participante la misiuni în afara
teritoriului național.
▪ Am coordonat specialiștii din Forțele Terestre pe linie CIMIC.
▪ În perioada 24-27 septembrie 2007 am participat în calitate de șef de delegație la Vizita oficială pe
linie CIMIC la Brigada de Ajutor Umanitar din Ankara, Turcia.
▪ Am parcurs și am absolvit cursul NATO CIMIC de la Școala NATO din Oberammergau, Germania,
în perioada 01-07 februarie 2008.
▪ Am participat la Conferința comandanților de batalioane CIMIC afiliate la Grupul CIMIC Sud din
Motta di Livenza, provincia Treviso, Italia, 25-29 februarie 2008.
Apărare. Forțe Terestre. CIMIC.

(de la 01.06.2006 - până la
14.06.2007)

Șef birou. Biroul 2 Relații Militare. Secția Relații Internaționale.
Statul Major al Forțelor Terestre. București (Drumul Taberei nr. 9 – 11, Sectorul 6, www.forter.ro )
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▪ Am coordonat activitățile Biroului 2 relații militare din Secția relații internaționale pentru
implementarea strategiei Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT) în domeniul cooperării militare
internaționale.
▪ Am coordonat activitățile prevăzute în cadrul Planului de activități internaționale al Ministerului
Apărării Naționale capitolul SMFT.
▪ Am asigurat corespondența operativă cu diverși parteneri instituționali în vederea bunei desfășurări a
proiectelor de cooperare internațională.
▪ Am ținut legătura cu omologii mei din structurile MApN și din alte organisme civile și militare pentru
documentare, schimb de informații și pentru rezolvarea problemelor ce au revenit biroului.
▪ În perioada 25-27 ianuarie 2007 am participat ca director de proiect la Vizita oficială a șefului SMFT
la Roma, Civita Vecchio și Vatican, Italia.
▪ În perioada 02-04 aprilie 2007 am participat ca director de proiect la vizita locțiitorului șefului SMFT la
Bratislava și Trencin, Slovacia.
▪ Am verificat modul de utilizare a tehnicii de calcul din dotarea biroului, m-am îngrijit de întreținerea,
menținerea acesteia în stare de funcționare și de asigurarea cu materiale consumabile.
Apărare. Forțe Terestre. Relații internaționale.
(de la 15.06.2005 - până la
31.05.2006)

Ofițer 2 de stat major în Biroul 1 relații militare. Secția relații internaționale.
Statul Major al Forțelor Terestre. București (Drumul Taberei nr. 9 – 11, Sectorul 6, www.forter.ro )
▪ Am executat activitățile Biroului 1 relații militare din Secția relații internaționale pentru implementarea
strategiei Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT) în domeniul cooperării militare internaționale.
▪ Am executat activitățile prevăzute în cadrul Planului de activități internaționale al Ministerului Apărării
Naționale dedicate SMFT.
▪ Am executat corespondența operativă cu diverși parteneri instituționali în vederea bunei desfășurări
a proiectelor de cooperare internațională.
▪ În perioada 25-30 martie 2006 am participat ca director de proiect la Vizita oficială a șefului SMFT la
Lisabona, Mafra, Tancos și Sintra, Portugalia.
Apărare. Forțe Terestre. Relații internaționale.

(de la 01.11.2003 - până la
14.06.2005)

Ofițer 3 de stat major în Compartimentul CIMIC.
Statul Major al Forțelor Terestre. București (Drumul Taberei nr. 9 – 11, Sectorul 6, www.forter.ro )
▪ Am executat activitățile Compartimentului CIMIC din subordinea directorului SMFT pentru
implementarea strategiei Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT) în domeniul cooperării civilimilitari.
▪ Am executat activitățile prevăzute pentru operaționalizarea Batalionului 1 CIMIC transformat din
Grupul 1 CIMIC.
▪ Am executat corespondența operativă cu diverși parteneri instituționali în vederea bunei desfășurări
a proiectelor de cooperare civili-militari (CIMIC).
▪ În perioada 30 martie la 27 iulie 2004 am participat la cursul organizat de Universitatea Națională de
Apărare și de partenerul britanic, AJOSOC (Advanced Joint Operations Staff Officer Course) la
Centrul de pregătire PfP.
▪ În perioada 10-14 iunie 2004 am participat la vizita de studii a cursului AJOSOC la Comandamentul
Aliat din Izmir, aflat în plină transformare, de la un comandament întrunit pentru flancul de sud-est al
Alianței la un comandament de forțe aeriene.
Apărare. Forțe Terestre. CIMIC.

(de la 15.12.2000 - până la
31.10.2003)

Ofițer 2 de stat major. Biroul relații civili-militari din Serviciul cooperare militară
internațională și relații militari-civili.
Statul Major al Forțelor Terestre. București (Drumul Taberei nr. 9 – 11, Sectorul 6, www.forter.ro )
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▪ Am executat activitățile Biroului CIMIC pentru implementarea strategiei Statului Major al Forțelor
Terestre (SMFT) în domeniul cooperării civili-militari.
▪ Am executat activitățile prevăzute pentru înființarea Grupului 1 CIMIC.
▪ Am executat corespondența operativă cu diverși parteneri instituționali în vederea bunei desfășurări
a proiectelor de cooperare civili-militari (CIMIC).
▪ În perioada 25 aprilie la 25 octombrie 2003 am participat la Operația „Enduring Freedom“, ca ofițer
de stat major CIMIC, „Civil Affairs Action Officer“, în CMCOORD – „Civil-Military Coordination“ Unit
din cazarma Kabul-Compound a Statelor Unite ale Americii. Ca „Senior National Representative“ am
fost împuternicit de Ministerul Afacerilor Externe să distribui ajutorul umanitar donat de Guvernul de
la București ITGA-ului (Islamic Tranzitional Govern of Afghanistan) în valoare totală de 3.180 mii
dolari americani. Ca dovadă a profesionalismului și a devotamentului față de partenerii de Coaliție,
chiar dacă nu aveam decât gradul de maior, am fost promovat de partenerul american pe o funcție
de conducere, de colonel, în Comandamentul CMCOORD.
▪ În perioada 15 mai – 30 septembrie 2002 am participat la misiunea MIL-TO-MIL ca reprezentant al
șefului SMFT pe lângă Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.
▪ În perioada 10 mai la 10 noiembrie 2001 am participat la Operația Guardian Angel, ca ofițer de stat
major CIMIC în J9 CIMIC la Comandamentul NATO din Pristina, Kosovo. Acolo am executat
nenumărate operații pe bază de FRAGO din poziția de șef de misiune și am adus îmbunătățiri
elocvente planificării și executării operațiilor CIMIC în spațiul ex-yugoslav.
Apărare. Forțe Terestre. CIMIC. Relații internaționale. Misiuni de luptă. Planificare operații.
(de la 01.09.2000 - până la
14.12.2000)

Redactor la redacția revistei „Spirit Militar Modern“.
Trustul de presă al Armatei. București (b-dul Unirii nr. 57, bl. E4, Sector 3, cod poștal 030827,
tpa@presamil.ro; observatorul.militar@presamil.ro )
▪ Am redactat articolele ordonate de redactorul-șef, atât pentru revista Spirit Militar Modern cât și
pentru Observatorul Militar.
▪ Am redactat articolele de publicat în cele două publicații militare menționate mai sus din proprie
inițiativă privind aspectele psiho-morale și de educație ale militarilor Armatei României.
▪ Am colaționat articolele selecționate a fi publicate în colaborare cu colegii de redacție.
Apărare. Jurnalism. Gazetărie. Psiho-pedagogie.

(de la 15.05.1998 - până la
31.08.2000)

Ofițer 2 de stat major. Biroul tactic-operativ și de psihologie militară la Centrul de
Informare și Documentare din Literatura Militară Străină.
Centrul de Informare și Documentare din Literatura Militară Străină. București (Strada Constantin Mille
nr. 1, sector 1, cod poștal 010141).
▪ Am tradus articolele ordonate de șeful de birou și de șeful CIDLMS.
▪ Am tradus articolele selecționate din proprie inițiativă din publicațiile militare străine tipărite în limba
engleză, limba franceză și în limba maghiară.
▪ Am colaționat articolele traduse în colaborare cu colegii de birou.
▪ Am participat la elaborarea Buletinului Informativ al Armatei.
Apărare. Informații militare. Jurnalism.

(de la 02.07.1991 - până la
14.05.1998)

Ofițer 3 de stat major cu probleme de cultură, turism și agrement la Secția cultură,
turism și agrement.
Casa Centrală a Armatei (ulterior Cercul Militar Național) – București (strada Constantin Mille nr. 1,
sectorul 1, codul poștal 010141).
▪ Am executat activitățile Agenției de Turism AGETUR a Cercului Militar Național și ale Secției Cultură,
Turism și Agrement.
▪ Am executat activitățile prevăzute pentru însoțirea delegațiilor militare străine în Palatul Cercului
Militar Național și am asigurat translația din engleză și franceză.
▪ Am executat corespondența operativă cu diverși parteneri comerciali din turism în vederea bunei
desfășurări a cooperării pe linie de plasare a biletelor de odihnă și tratament în beneficiul cadrelor
militare și a familiilor acestora din garnizoana București.
▪ Am organizat și am condus desfășurarea meselor festive de Revelion în cinci incinte ale Cercului
Militar Național: Sala Bizantină, Sala Gotică, Sala Norvegiană, Restaurantul Militar și Restaurantul
din Cișmigiu.
▪ Am organizat și am condus desfășurarea excursiilor de agrement în țară și în străinătate cu personal
militar din garnizoana București.
Apărare. Cultură. Turism. Agrement.

(de la 01.01.1991 - până la

Ofițer 3 de stat major. Atelierul redactare din Secția redactare și cartografie.
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01.07.1991)

Daniel Didulescu

Institutul de cercetare, proiectare, producție în domeniul topogeodeziei militare (ICPPDTM). Direcția
Topografică Militară (DTM).
▪ Am executat activitățile planificate ale Atelierului redactare.
▪ Am executat activitățile prevăzute pentru corespondența oficială a șefului Direcției Topografice
Militare cu partenerii străini în limba engleză.
▪ Am verificat redactarea hărților topografice militare și a planurilor cadastrale civile contractate de
ICPPDTM.
▪ Am executat activități specifice la Observatorul astronomic militar din Dealul Piscului.
Apărare. Industria militară. Cartografie. Topografie. Redactare hărți.

(de la 15.03.1990 - până la
31.12.1990)

Ofițer 3 de stat major. Colectivul proiectare tehnologică și inginerie tehnologică din
Secția redacție hărți.
Unitatea de Cartografie și Fotogrammetrie. Direcția Topografică Militară.
▪ Am executat activitățile planificate ale Colectivului proiectare tehnologică și inginerie tehnologică.
▪ Am verificat întocmirea planurilor cadastrale civile pentru irigații la scările 1:5.000 contractate de
DTM de la conducerea țării.
▪ Am executat activități specifice la Observatorul astronomic militar din Dealul Piscului.
Apărare. Industrie militară. Cartografie. Topografie. Inginerie tehnologică.

(de la 10.10.1989 - până la
14.03.1990)

Ofițer 4 de stat major în atelierul pregătire originale de teren.
Unitatea de Cartografie și Fotogrammetrie. Direcția Topografică Militară.
▪ Am executat activitățile planificate ale atelierului pregătire originale de teren.
▪ Am verificat întocmirea originalelor de teren, a planurilor cadastrale civile la scările 1:5.000
contractate de DTM, a hărților militare și a planurilor șenalului navigabil al fluviului Dunărea.
▪ Am executat activități specifice de topografie inginerească la Centrala Nucleară de la Cernavodă.
Apărare. Industria militară. Cartografie. Topografie.

(de la 01.08.1987 - până la
09.10.1989)

Ofițer 4 de stat major în atelierul topografic din secția fotogrammetrie.
Unitatea de Cartografie și Fotogrammetrie. Direcția Topografică Militară.
▪ Am executat activitățile planificate ale atelierului topografic.
▪ Am verificat întocmirea măsurătorilor topografice, a planurilor cadastrale civile la scările 1:5.000
contractate de DTM și a hărților militare la scara de bază 1:25.000 și la scările derivate.
▪ Am executat activități specifice de topografie inginerească la Centrala Nucleară de la Cernavodă.
Apărare. Industria militară. Cartografie. Topografie.

(de la 23.08.1985 - până la
31.07.1987)

Ofițer 5 de stat major în atelierul pregătire originale de teren.
Unitatea de Cartografie și Fotogrammetrie. Direcția Topografică Militară.
▪ Am executat activitățile planificate ale atelierului pregătire originale de teren.
▪ Am gravat originalele de teren pe suport fotosensibil ale hărților topografice militare la scara de bază
1:25.000 în patru culori și la scările derivate.
▪ Am desenat în tuș originalele de teren ale planurilor cadastrale pentru irigații comandate pentru
economia națională în două culori la scara 1:5.000.
▪ Am verificat întocmirea originalelor de teren, a planurilor cadastrale civile la scările 1:5.000
contractate de DTM, precum și a hărților militare.
Apărare. Industria militară. Cartografie. Topografie.

(de la 11.09.1982 - până la
22.08.1985)

Elev în Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă“, arma topografie,
specializarea topografi.
Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă“, Sibiu.
▪ Am studiat următoarele discipline de specialitate: topografie, geodezie, fotogrammetrie, cartografie,
teledetecție, teoria erorilor de măsurare, astronomie, trigonometrie sferică, geodezie geometrică
spațială.
Apărare. Topografie.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(de la 06.05.2013 - până la

Curs NATO de instruire în baze de date J.2 JOIIS 8.3.4.
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10.05.2013)

Daniel Didulescu

Allied Command Transformation Mobile Team, Naples, Italy.
▪ Baze de date.
▪ SQL.

(de la 27.01.2013 - până la
01.02.2013)

Curs NATO J.2 de informații militare, de familiarizare cu analiza
sistemelor.
Allied Command Transformation / HQs Joint Force Command, Brunssum, The Netherlands.
▪ How to analize on PMESII (political, military, economy, social, information, infrastructure) system.
▪ How to take the decision of value.

(de la 04.02.2013 - până la
09.02.2013)

Curs NATO J.2 avansat de analiza sistemelor pe baza programului
TOPFAS-SAT (Tool of Planning of Functional Areas Systems –
System Analysis Tool).
Allied Command Transformation / HQs Joint Force Command, Brunssum, The Netherlands.
▪ How to analize military information using TOPFAS-SAT on PMESII system.
▪ How to take the decision of value and to transfer data to TOPFAS-OPT (operational planning tool).
▪ How to reiterate the analysis using the TOPFAS-CAT (campaign assessment tool).

(de la 09.06.2012 - până la
17.06.2012)

Curs NATO de management al crizelor.
Allied Command Transformation / NATO School / Oberammergau, Germany.
▪ NATO Crisis management theory.
▪ Solving a crisis management exercise.

(de la 20.03.2011 - până la
02.04.2011)

Curs NATO de planificare operațională.

EQF = LEVEL 7i

Allied Command Transformation / NATO School / Oberammergau, Germany.
▪ NATO operational planning theory.
▪ Planning at operational level for an exercise.

(de la 19.08.2008 - până la
31.01.2009)

SENIOR COURSE 113 la NATO Defense College din Roma, Italia.

EQF = LEVEL 8

Allied Command Transformation / NATO DEFENSE COLLEGE / Rome, Italy.
▪ Strategii politico-militare ale Alianței nord-atlantice.
▪ Strategii naționale ale țărilor membre NATO în sfera politicilor militare.
▪ Exerciții de conducere politico-militară a Alianței.

(de la 01.02.2008 - până la
07.02.2019).

NATO CIMIC Staff Course.
Allied Command Transformation / NATO School / Oberammergau, Germany.
▪ NATO CIMIC in the field.
▪ NATO CIMIC in theory and in practice.

(de la 26.04.2004 - până la
27.07.2004)

Curs AJOSOC (Advanced Joint Operations Staff Officer Course).

EQF = LEVEL 7

Universitatea Națională de Apărare / Centrul PfP + partenerul britanic.
▪ Joint Naval Operations.
▪ Joint Air Operations.
▪ Joint Land Operations
▪ Joint Operations.

(de la 01.12.2002 - până la
07.12.2002)

Regional NATO strategic / operational civil military co-operation
course
Allied Command Transformation Mobile Team, Lyon, France.
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Daniel Didulescu

▪ NATO CIMIC in the Western Balcans.
▪ NATO CIMIC in theory and in practice
▪ A TWO STARS GENERALS (flag officers) CIMIC COURSE.
(de la 30.08.1998 - până la
01.05.1999)

Curs postuniversitar de psiho-pedagogie.

EQF = LEVEL 7

Universitatea Tehnică de Construcții București / Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic.
▪ Psihologie.
▪ Pedagogie.
▪ Metodică.
▪ Marketing în învățământ.

(de la 01.09.1994 - până la
15.06.1998)

Facultatea de Geodezie. (anul III = diferențe față de Școala Militară
de Ofițeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă“, arma topografie,
specialitatea topografi; anii IV, V și VI = curs seral). Calificarea =
inginer militar (master degree – echivalat de ATM, DMRU și DTM)
topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice.

EQF = LEVEL 7

Universitatea Tehnică de Construcții București / Facultatea de Geodezie.
▪ Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice.
▪ Topografie.
▪ Geodezie.
▪ Cartografie.
▪ Fotogrammetrie.
▪ Astronomie.
▪ Teledetecție.

(de la 15.07.1991 - până la
15.06.1997)

Facultatea de Comerț. Catedra de Turism. Cursuri fără-frecvență.
Specializarea: TURISM-SERVICII, supra-specializarea: Turism.
Calificarea = economist (master degree – echivalat de DMRU).

EQF = LEVEL 7

Academia de Studii Economice București / Facultatea de Comerț.
▪ Economia Turismului, Alimentației Publice și Serviciilor.
▪ Marketing.
▪ Merceologie.
▪ Comerț.

COMPETENȚE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română / maghiară.

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză

C2

C2

C2

C2

C2

Franceză

C2

C2

C2

C2

C2
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Competenţe de comunicare
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă

Daniel Didulescu

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări în
activitatea de turism, la Cercul Militar Național, mai apoi ca traslator și redactor la Trustul de Presă al
Armatei.
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil de o echipă de 3 persoane).

▪ o bună cunoaştere a proceselor de mobilități studențești și de cadre didactice.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

▪ o bună stăpânire a unei suite de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru
prezentări).
▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite la locul de muncă în secția fotogrammetrie.
Alte competenţe
Permis de conducere

▪ acvaristică (amator), bridge (legitimat de Federația Română de Bridge).
B.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Distincţii

▪ Semnul onorific „În Serviciul Patriei“ pentru 25 de ani de activitate.
▪ Emblema de Onoare a Statului Major General.
▪ Semnul onorific „În Serviciul Patriei“ pentru 20 de ani de activitate.
▪ Medalia NATO.
▪ Semnul onorific „În Serviciul Patriei“ pentru 15 de ani de activitate.
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