
 

CURRICULUM  VITAE 
 

 

 
Informaţii personale  
  
Nume DUMITRU DANIEL 
Adresă  
Telefon  
Fax - 
E-mail  
 

Naţionalitate Română 
 

Data naşterii  
 
EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ
• Perioada 26.02.2008 până în 
prezent 

 

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 
050662, Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

• Funcţia sau postul ocupat Prodecan pentru cercetare ştiinţifică la Facultatea de Comandă 
şi Stat Major - Profesor universitar – conducător de doctorat 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Optimizarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi didactice în 
conformitate cu standardele de evaluare academică şi 
exigenţele procesului de transformare a armatei României, 
pentru integrarea învăţământului din facultate în sistemul 
învăţământului superior naţional şi internaţional; desfăşurarea 
de activităţi de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu studenţi 
(ciclul I-III) din Facultatea de Comandă şi Stat Major şi 
cursanţii de la Colegiul de Război; participarea la dezvoltarea 
bazei materiale a învăţământului universitar din Universitatea 
Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin 
redactarea unor materiale didactice. 

• Perioada 01.12.2006-26.02.2008  
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 

050662, Bucureşti, România 
• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

• Funcţia sau postul ocupat Prodecan pentru cercetare ştiinţifică la Facultatea de Comandă 
şi Stat Major - Profesor universitar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Desfăşurarea de activităţi de învăţământ şi cercetare ştiinţifică 
cu studenţi (ciclul I-III) din Facultatea de Comandă şi Stat 
Major şi cursanţii de la Colegiul de Război; participarea la 
dezvoltarea bazei materiale a învăţământului universitar din 
Universitatea Naţională de Apărare, individual sau în 
colaborare, prin redactarea unor materiale didactice. 



• Perioada 01.10.2005 -01.12.2006  
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 

050662, Bucureşti, România 
• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi didactice 

• Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar şi şef comisie didactică 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Desfăşurarea de activităţi de învăţământ cu ofiţerii – studenţi 
din Facultatea de Comandă şi Stat Major şi cursanţii de la 
Colegiul de Război; participarea la dezvoltarea bazei 
materiale a învăţământului universitar din Universitatea 
Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin 
redactarea unor materiale didactice. 
 

• Perioada 01.10.2003 -01.10.2005    
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, 

Bucureşti, România 
• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi didactice 

• Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar şi şef comisie didactică 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Desfăşurarea de activităţi de învăţământ cu ofiţerii – studenţi 
din Facultatea de Comandă şi Stat Major şi cursanţii de la 
Colegiul de Război; participarea la dezvoltarea bazei 
materiale a învăţământului universitar din Universitatea 
Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin 
redactarea unor materiale didactice. 
 

• Perioada 30.11.1996-01.10.2003  
• Numele şi adresa angajatorului Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, 

Bucureşti, România 
 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi didactice 

• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar /şef lucrări 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Desfăşurare de activităţi de învăţământ cu ofiţerii – studenţi 
din Facultatea Interarme şi cursanţii de la Colegiul de 
Comandă şi Stat Major conform repartiţiei sarcinilor de 
învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii 
personale, întocmirea materialelor didactice 
 

• Perioada 01.08.1995-30.11.1996  

• Numele şi adresa angajatorului U.M. 01347 Basarabi, judeţul Constanţa, România 
 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate operativă. 

• Funcţia sau postul ocupat 
Şef de stat major la locţiitorul comandantului şi  şef al 
artileriei brigăzii 
 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Întocmirea planului  cu principalele activităţi; planificarea şi 
controlul activităţii operative; planificarea pregătrii şi 
instruirii întregului personal pe linie de armă; întocmirea 
documentelor şi participarea la aplicaţii cu sau fără trageri de 
luptă cu unităţile şi subunităţile de artilerie  
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• Perioada 01.10.1993-31.07.1995  

• Numele şi adresa angajatorului Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ militar superior – Facultatea Interarme 

• Funcţia sau postul ocupat Ofiţer-student 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Însuşirea cunoştinţelor necesare desfăşurării activităţii, după 
absolvire, în orice comandament / unitate / instituţie 
(românească / multinaţională) 

• Perioada 31.07.1988-01.10.1993  
• Numele şi adresa angajatorului U.M. 01536 Ploieşti, judeţul Prahova, România 
• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate operativă. 

• Funcţia sau postul ocupat Şef de echipaj verificare şi asamblare componente de luptă, la 
bateria tehnică rachete operativ-tactice 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Planificarea şi conducerea procesului de pregătire pentru 
luptă; întocmirea documentelor operative; susţinerea periodică 
în cadrul activităţilor de pregătire a cadrelor a unor expuneri 
şi activităţi practic-aplicative privind acţiunile bateriei  

• Perioada 01.09.1987-31.07.1988  
• Numele şi adresa angajatorului U.M. 01536 Ploieşti, judeţul Prahova, România 
• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate operativă 

• Funcţia sau postul ocupat Şef de echipaj depozitare şi transport rachete tactice la bateria 
transport rachete  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Planificarea şi conducerea procesului de pregătire pentru luptă 
a subunităţii; întocmrea documentelor pentru alarmă.  

 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 
• Perioada 31.10.2005-25.07.2006 

 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea Bucureşti 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educaţional 
şi al Achiziţiilor 
 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire  seria F nr. 0000219/31 din 28.07.2006 
• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs de perfecţionare 

• Perioada 01.10.2001-15.06.2005  
    • Numele şi tipul instituţiei de    
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Facultatea Matematică-informatică  
Universitatea HYPERION 
 
 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Matematică-informatică 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Licenţiat - Diploma seria X nr. 0036769 /20547 din 
10.07.2005 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii universitare de lungă durată  
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• Perioada 01.04.2003-27.06.2003  
    • Numele şi tipul instituţiei de    
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul Principal de Limbi Străine - Academia de Înalte 
Studii Militare - Bucureşti 
 
 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Limba engleză 

• Tipul calificării/diploma obţinută Diploma seria D nr. 6699 din 27.06.2003 
• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs intensiv de învăţare 

• Perioada 01.11.1997-20.10.2000  
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Academia de Înalte Studii Militare 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Ştiinţe Militare 

• Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă  Sr. A Nr.0001571 /287 din  19.12.2000 
• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Doctorat 

 
• Perioada 06.10.1997-19.12.1997 

 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a 
Personalului din învăţământul Militar 
 
 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Psihopedagogie şi metodică 

• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire  seria B1nr. 2506/158 din 19.12.1997 
• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs de perfecţionare 

 
•Perioada 02.06.1997-13.06.1997 

 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a 
Personalului din învăţământul Militar 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Instruire asistată de calculator 

• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire  seria S nr. 2408/75 din 13.06.1997 
• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs de instruire 

 
• Perioada 01.10.1993-01.08. 1995 

 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, 
Bucureşti, România 
Facultatea Interarme  

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Artilerie şi rachete  

• Tipul calificării/diploma obţinută Licenţiat / diploma seria F nr.2041 /76  din 27.07.1995 
• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii universitare de lungă durată 
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• Perioada 01.03.1991-31.08.1991  
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul de instrucţie a artileriei  (U.M. 01591) Ploieşti, 
România 
 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Specialitate şi tactică de artilerie 

• Tipul calificării/diploma obţinută Fişă rezultate 
 • Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs perfecţionare  comandanţi baterii rachete operativ-tactice

• Perioada 01.10.1987-28.02. 1988  
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul de instrucţie a artileriei  (U.M. 01591) Ploieşti, 
România 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Întrebuinţarea rachetelor operativ - tactice 

• Tipul calificării/diploma obţinută Fişă rezultate 
 • Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs de specializare 

• Perioada 15.09.1984-31.08.1987  
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Şcoala militară de ofiţeri activi de artilerie şi rachete “Ioan 
Vodă”, Sibiu, România, 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Specialitate şi tactică de artilerie;  organizaţiile militare / 
metodica instrucţiei unităţilor şi subunităţilor de artilerie 

• Tipul calificării/diploma obţinută Ofiţer/ diploma seria „EO”  nr. 3454  din  20.08.1987 
 • Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii militare, 3 ani 

• Perioada 15.09.1978-01.07.1982  
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Liceul  Industrial nr. 4 Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, 
România 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Profil metalurgic  

• Tipul calificării/diploma obţinută Bacalaureat / diploma seria „B ” nr. 73092 / 992  din 1982 
 • Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii liceale 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 

 

LIMBA MATERNĂ Româna 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE                 

 abilitatea de a citi 
 abilitatea de a scrie 
 abilitatea de a vorbi 
 abilitatea de a asculta 

 

Engleza         Rusă 
       1                 1                
       1                 1                
       1                 1                    
       1                 1                      

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ARTISTICE                                    

Poezie, teatru , oratorie. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
SOCIALE           

Spirit de echipă; obiectiv şi cinstit; bun coleg şi camarad; 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE       

Foarte bun  organizator; capacitate mare de analiză şi sinteză ; 
discernământ .    

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE   

Electronică, electrotehnică, mecanică. 

PERMIS DE CONDUCERE Categoria „B”  
ALTE APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 

Matematică-Informatică   

INFORMAŢII SUPLIMENTARE     
 

Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane: 
Gl.bg.(r)prof.univ.dr. Buţa Viorel tel. 3194880/ 308 
Col.prof.univ.dr. Bălăceanu Ion tel. 3194880/ 173 
Col.prof.univ.dr. Geantă Ioan  tel. 3194880/ 246 

 
 
         
 
 


