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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPASS 

 
                       

INFORMAŢII PERSONALE   
   

Nume/ prenume  Dragomirescu Valentin  
Adresa(e)  Şoseaua Străuleşti, nr. 60A, bl. B2, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 1, Bucureşti, România 

Telefon(oane)  0216677119; mobil 0745582656 
E-mail (uri)  validrag1@yahoo.com   

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  21, septembrie, 1966     

Stare civilă  Căsătorit 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 

• Perioda 
Funcţia  sau postul ocupat 

• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
• Numele şi adresa angajatorului 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
• Perioda 

Funcţia  sau postul ocupat 
 

• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
• Numele şi adresa angajatorului 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
• Perioda 

 01.12.2017 – prezent 
Prorector pentru activități educaționale la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” 
Organizarea, conducerea şi coordonarea activităţilor de învățământ în scopul îndeplinirii sarcinilor din 
planul operațional și planul strategic al universității. Coordonarea întreagii activităţi de învățământ 
desfăşurată în universitate. 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 
Activităţi de organizare, conducere şi coordonare 
Activităţi didactice şi de cercetare 
01.03.2016 – 01.12.2017 
Locțiitor al comandantului pentru cercetare științifică (prorector) la Universitatea Națională de 
Apărare „Carol I” 
Organizarea, conducerea şi coordonarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în scopul îndeplinirii 
sarcinilor din planul de cercetare și strategia de cercetare. Coordonarea întreagii activităţi de 
cercetare ştiinţifică desfăşurată în universitate. 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 
Activităţi de organizare, conducere şi coordonare 
Activităţi didactice şi de cercetare 
01.02.2015 – 01.03.2016 

 Funcţia  sau postul ocupat   Decan Facultatea de Comandă şi Stat Major 
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Organizarea, conducerea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică în scopul 

îndeplinirii sarcinilor din planurile de învăţământ şi cercetare. Coordonarea întreagii activităţi de 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică desfăşurată în facultate. Desfăşurare de activităţi de 
învăţământ cu ofiţerii studenţi şi masteranzi din Facultatea de Comandă şi Stat Major; pregătirea 
şi desfăşurarea cursurilor, seminariilor, şedinţelor (la clasă şi în teren) conform repartiţiei 
sarcinilor de învăţământ; îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de elaborare a lucrărilor 
de licenţă (curs); perfecţionarea pregătirii personale; întocmirea materialelor didactice; 
elaborarea de articole, comunicări, manuale, cursuri, teme de curs şi aplicaţii tactice; aprecierea 
şi îndrumarea activităţii ofiţerilor–studenţi în conformitate cu standardele de performanţă. 

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

activitate 
 Activităţi de organizare, conducere şi coordonare 

Activităţi didactice şi de cercetare 
• Perioda  01.10.2014 – 01.02.2015 

 Funcţia  sau postul ocupat   Director departament forţe terestre 
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Organizarea, conducerea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică în scopul 

îndeplinirii sarcinilor din planurile de învăţământ şi cercetare. Coordonarea întreagii activităţi de 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică desfăşurată în departament. Desfăşurare de activităţi de 
învăţământ cu ofiţerii studenţi şi masteranzi din Facultatea de Comandă şi Stat Major; pregătirea 
şi desfăşurarea cursurilor, seminariilor, şedinţelor (la clasă şi în teren) conform repartiţiei 
sarcinilor de învăţământ; îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de elaborare a lucrărilor 
de licenţă (curs); perfecţionarea pregătirii personale; întocmirea materialelor didactice; 
elaborarea de articole, comunicări, manuale, cursuri, teme de curs şi aplicaţii tactice; aprecierea 
şi îndrumarea activităţii ofiţerilor–studenţi în conformitate cu standardele de performanţă. 

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

activitate 
 Activităţi de organizare, conducere şi coordonare 

Activităţi didactice şi de cercetare 
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• Perioda 01.08.2008 – 01.10.2014 
• Funcţia  sau postul ocupat   Conferenţiar universitar şi şef comisie didactică 
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Desfăşurare de activităţi de învăţământ cu ofiţerii studenţi şi masteranzi din Facultatea de 

Comandă şi Stat Major şi cursanţii de la Departamentul de Operaţii Întrunite; pregătirea şi 
desfăşurarea cursurilor, seminariilor, şedinţelor (la clasă şi în teren) conform repartiţiei sarcinilor 
de învăţământ; îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de elaborare a lucrărilor de licenţă 
(curs); perfecţionarea pregătirii personale; întocmirea materialelor didactice; elaborarea de 
articole, comunicări, manuale, cursuri, teme de curs şi aplicaţii tactice; aprecierea şi îndrumarea 
activităţii ofiţerilor–studenţi în conformitate cu standardele de performanţă; din anul 2009 – şef 
de comisie didactică în cadrul Catedrei Forţe Terestre; din anul 2011 – membru al Senatului 
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. 

• 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 

• Perioda   01.03.2005 - 01.08.2008 
• Funcţia  sau postul ocupat   Lector universitar / şef lucrări 
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Desfăşurare de activităţi de învăţământ cu ofiţerii studenţi şi masteranzi din Facultatea de 

Comandă şi Stat Major şi cursanţii de la Departamentul de Operaţii Întrunite; pregătirea şi 
desfăşurarea cursurilor, seminariilor, şedinţelor (la clasă şi în teren) conform repartiţiei sarcinilor 
de învăţământ; îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de elaborare a lucrărilor de licenţă 
(curs); perfecţionarea pregătirii personale; întocmirea materialelor didactice; elaborarea de 
articole, comunicări, manuale, cursuri, teme de curs şi aplicaţii tactice; aprecierea şi îndrumarea 
activităţii ofiţerilor–studenţi în conformitate cu standardele de performanţă; din anul 2005 - 
membru al Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul acţiunilor militare la nivel tactic şi 
operativ, atestat de CNCSIS 

• 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 

• Perioda   31.07.2003 -  01.03.2005 
• Funcţia  sau postul ocupat   Instructor şef  
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Desfăşurare de activităţi de învăţământ cu ofiţerii–studenţi din Facultatea de Comandă şi Stat 

Major; pregătirea şi desfăşurarea cursurilor, seminariilor, şedinţelor (la clasă şi în teren) conform 
repartiţiei sarcinilor de învăţământ; îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de elaborare a 
lucrărilor de licenţă (curs); perfecţionarea pregătirii personale; întocmirea materialelor didactice; 
elaborarea de articole, comunicări, manuale, cursuri, teme de curs şi aplicaţii tactice 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
 Activităţi didactice şi de cercetare 

 

• Perioda   01.10.2001 -  01.08.2003 
• Funcţia  sau postul ocupat   Ofiţer - student 
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Însuşirea cunoştinţelor necesare desfăşurării activităţii, după absolvire, în orice 

comandament/unitate/instituţie românesc/multinaţional 
• Numele şi adresa angajatorului  Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
 Învăţământ militar superior 

• Perioda   01.10.1999 - 01.10.2001 
• Funcţia  sau postul ocupat   Comandant companie infanterie 
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 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 companiei 

• Numele şi adresa angajatorului  UM 01266, Craiova, România 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
 
 

Activitate operativă 

• Perioda  01.04.1995 - 01.10.1999 
• Funcţia  sau postul ocupat   Comandant pluton cercetare  
• Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 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 plutonului 

• Numele şi adresa angajatorului  UM 01528, Craiova, România 
• Tipul activităţii  sau sectorul de 

activitate 
 
 

Activitate operativă 
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• Perioda 01.08.1988 - 01.04.1995 
• Funcţia  sau postul ocupat   Comandant pluton infanterie 

• Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 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 plutonului 

• Numele şi adresa angajatorului  UM 01047, Craiova, România 

• Tipul activităţii  sau sectorul de 
activitate 

 
 

Activitate operativă 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
• Perioda  30.04.2012 - 27.07.2012 

• Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire seria „I” nr. 0001782 din 27.07.2012 
• Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 Ştiinţe militare 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Universitatea Naţională de apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 
Departamentul Informaţii pentru Apărare 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Curs postuniversitar de perfecţionare,  
Specializarea: Conducerea activităţilor din domeniul informaţii pentru apărare 

• Perioda  01.10.2003 – 12.07.2007 
• Calificarea / diploma obţinută   Doctor în ştiinţe militare / Diplomă de Doctor Seria E Nr. 0002716 din 12.07.2007 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Ştiinţe militare / Doctorat în ştiinţe militare 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii universitare de doctorat cu durata de 4 ani 

• Perioda  10.04.2006 - 30.06.2006 
• Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire seria „F” nr. 0000403 din 30.06.2006 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Ştiinţe militare 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Universitatea Naţională de apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România 
Colegiul de Management al Crizelor şi Operaţii Multinaţionale 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Curs postuniversitar de perfecţionare,  
Specializarea: Operaţii speciale şi combaterea terorismului 

• Perioda  05.04.2004 - 25.06.2004 
• Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire seria „D” nr. 7151 din 25.06.2004 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Limbi străine 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

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

Departamentul de Limbi Străine 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii engleze 

• Perioda  03.11.2003 - 22.07.2004 
• Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire seria „D” nr. 0050347 din 22.07.2004 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Psihopedagogie 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Universitatea Bucureşti, România, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Colegiul de 
Management al Resurselor de Apărare şi Educaţional, Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Curs postuniversitar de perfecţionare modular 

• Perioda  02.04.2001 - 29.06. 2001 
• Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire seria „C” nr. 0498 din 29.06.2001 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Limbi străine 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

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

Centrul principal de limbi străine 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii engleze 
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• Perioda 01.10.2001 – 31.07.2003 
• Calificarea / diploma obţinută   Licenţiat / diploma seria „U” nr. 0080416 din 31.07.2003 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Ştiinţe militare / Conducerea acţiunilor militare 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

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

Facultatea Interarme/Ştiinţe militare/Conducere Interarme Forţe Terestre 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii universitare de lungă durată 

• Perioda  03.01.1996 –29.03.1996 

• Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire seria „F” nr. 66 din 29.03.1966 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Tactica armei, organizaţiile militare / metodica instrucţiei unităţilor şi subunităţilor de cercetare 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Infanterie şi Tancuri, Făgăraş, România 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Curs de perfecţionare  

Curs de pregătire comandanţi companii cercetare 

• Perioda  1985 –1988 
• Calificarea / diploma obţinută   Ofiţer / diploma seria „E.O.”  nr. 11185 din 19.08.1988 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Tactica armei, organizaţiile militare/metodica instrucţiei unităţilor şi subunităţilor de infanterie 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, România 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii militare, 3 ani 

 

• Perioda  1981 – 1985 
• Calificarea / diploma obţinută   Bacalaureat / diploma seria „C” nr. 174295 din 28.08.1986 

• Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Matematică-fizică, pregătire generală 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Liceul Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova 

•Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii liceale, 4 ani 

   
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
  

   
COMPETENŢE DE COMUNICARE  Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de ofiţer, cercetător, 

profesor universitar 

COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE/ 

MANAGERIALE  

 Leadership; spirit organizatoric; sinteză; discernământ; altruist   

COMPETENŢE INFORMATICE  O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 

 
     Engleză, Franceză 

 
Permis (e) de conducere  B 

   

INFORMAŢII SUPLIMENTARE               Col. prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU - 0744359488 

  Col. prof. univ. dr. Daniel DUMITRU - 0723685981 

  Col. prof. univ. dr. Iulian MARTIN - 0761619756 

 
 
 

LIMBA (I) STRĂINĂ (E) 
CONOSCUTĂ (E) 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză 
C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

Franceză 
B2 Utilizator 
independent 

B2  Utilizator 
independent 

B2  Utilizator 
independent 

B2  Utilizator 
independent 

B2  Utilizator 
independent 



Pagina 5 - Curriculum vitae 
[ Valentin Dragomirescu] 

  

  

 

REALIZĂRILE PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE: 
 

I. Proiecte de cercetare: 
 

II. Participări la evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
 

2018-2021 

 

2017-2019 

 

2015 

Proiect cercetare PN-III- Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi 
inovare, Soluţii – Sistem informatic integrat pentru managementul activităţilor, contract de finanţare nr. 8Sol/2018  
Proiect de tip soluții, creșterea competitivității economiei româneșt prin CDI, Platformă software integrată prin 
analiză mallware a terminalelor mobil (ToR-SIM) 
Proiect de cercetare ştiinţifică finanţat prin programul POSDRU/187/1.5/S/155385, Securitate prin cunoaştere, Reţea 
integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în 
domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională SECNETEDU 

2014-2015 Proiect de cercetare ştiinţifică finanţat prin programul FP-7, Law Enforcement Intelligence Learning Application  
LEILA-SEC-2013-7.6-1 No. 608303 

2014-2015 Proiect de cercetare ştiinţifică finanţat prin programul POSDRU/159/1.5/S/140106, Studii doctorale şi postdoctorale 
Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea 
ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească 

2009 Proiect de cercetare ştiinţifică finanţat din bugetul de stat de către CNCSIS,  Cercetări privind evoluţia tehnologică, 
structurală şi acţională a unui ipotetic adversar în condiţiile specifice mediului operaţional contemporan 

2007 Proiect de cercetare ştiinţifică finanţat din bugetul de stat de către CNCSIS,  Intrebuinţarea modelelor matematice şi 
simulărilor constructive în procesul de planificare, elaborare şi validare a planurilor/ordinelor de operaţii 

2007 Director de proiect, program de cercetare-dezvoltare pe bază de contract, Structuri organizatorice şi principii de 
întrebuinţare a unui adversar proiectat pentru instruirea forţelor terestre 

2007 Director de proiect, program de cercetare-dezvoltare pe bază de contract, Managementul crizelor şi securitatea în 
era informaţională 

2006 Proiect de cercetare ştiinţifică elaborat în cadrul grantului de cercetare ştiinţifică, finanţat de către CNCSIS, 
Determinarea valorilor potime ale potenţialului de luptă necesar structurilor de nivel operativ din Forţele 
Terestre în contextul apărării colective euroatlantice 

2006 Proiect de cercetare dezvoltare finanţat de le bugetul de stat, Elaborarea unui instrument decizional destinat 
optimizării capabilităţilor pentru acţiuni specifice de nivel tactic din domeniul apărării şi siguranţei naţionale 

2006 Program de cercetare-dezvoltare pe bază de contract, Studiu privind întrebuinţarea marilor unităţi tactice de arme 
întrunite în operaţia de apărare 

2006 Program de cercetare-dezvoltare cu participare internaţională NATO/PfP din Planul de operaţionalizare, instruire şi 
cercetare-dezvoltare a SMFT, Studiu privind întrebuinţarea marilor unităţi tactice de arme întrunite în operaţiile 
combinate în zona de operaţii de sud 

2006 Program de cercetare-dezvoltare cu participare internaţională NATO/PfP din Planul de operaţionalizare, instruire şi 
cercetare-dezvoltare a SMFT, Studiu privind întrebuinţarea grupărilor de Forţe Terestre în zona de operaţii de est 
în operaţiile combinate 

2006 Program de cercetare-dezvoltare pe bază de contract, Necesitatea şi actualitatea participării structurilor din forţele 
terestre în operaţia de stabilitate şi sprijin 

2006 Program de cercetare-dezvoltare pe bază de contract, Componenta terestră a operaţiei întrunite. Mobilitate şi 
contramobilitate în acţiunile militare întrunite 

2005 Proiect din Planul prioritar al MapN prin ACTIM, Soldatul viitorului – sistem integrat de acţiune în contextul 
interoperabilităţii NATO. Cerinţe operaţionale pentru soldatul viitorului – Forţe Terestre 

2005 Program de cercetare-dezvoltare pe bază de contract, Câmpul de luptă modern sub impactul tehnologiilor 
contemporane 

2004 Program de cercetare-dezvoltare pe bază de contract, Întrebuinţarea în operaţii a artileriei terestre în concordanţă 
cu standardele NATO 

05-06 noiembrie 2015 Proceeding The 11th International Conference Strategies XXI „Technologies-Military applications, simulation and 
resources”, Lessons learned from mistakes in intelligence analysis 

13-14 noiembrie 2014 Proceeding The 10th International Conference Strategies XXI „Technologies-Military applications, simulation and 
resources”, Guidelines and trends in higher military education 

13-14 noiembrie 2014 Proceeding The 10th International Conference Strategies XXI „Technologies-Military applications, simulation and 
resources”,  ISTAR system in land forces 

23 aprilie 2013 Tactică şi artă operativă forţe terestre, Tendinţe privind abordarea operaţiilor de stabilitate şi de sprijin 

05-06 aprilie 2012 Proceeding The 8th International Conference Strategies XXI „Technologies-Military applications, simulation and 
resources”, Cordon and search operations, basic component a stability and support operations 

05-06 aprilie 2012 Proceeding The 8th International Conference Strategies XXI „Technologies-Military applications, simulation and 
resources”, Analysis of searching operations in modern military conflicts 

14-15 aprilie 2011 International Conference „Military science universe”, Relations of European Union rapid response strutures with 
NATO forces 
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III. Lista selectivă de lucrări ştiinţifice 
 

Teza de doctorat: „Comanda şi controlul acţiunilor militare ale marii unităţi operative din Fortele Terestre utilizând sisteme tehnice 
de sprijin specifice”, UNAp, 2007; teza de doctorat se află în baza de date a Bibliotecii UNAp la cota D. 1293. 
 

a) Cărţi, capitole din cărţi şi cursuri:  
1. „Acţiunile detaşamentului înaintat în operaţia ofensivă”, unic autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2016, ISBN 978-606-660-249-5; 
2. „Dobrogea, analiză geografico-militară”, unic autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2015, ISBN 978-606-660-242-6; 
3. „Conducere militară – nivel operativ - curs universitar”, unic autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2015, ISBN 978-606-660-249-5; 
4. „Artă militară – nivel operativ - curs universitar”, unic autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2015, ISBN 978-606-660-243-3; 
5. „Interacţiunea strategiilor în conflictele armate moderne–volumul 2”, coautor, Editura UNAp, Bucuresti, 2011, ISBN 978-973-663-

853-4; 
6. „Interacţiunea strategiilor în conflictele armate moderne–volumul 1”, coautor, Editura UNAp, Bucuresti, 2010, ISBN 978-973-663-

854-1; 
7.  „Conducerea acţiunilor militare în războiul modern”, unic autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2007, ISBN 978-973-663-624-0;  
8. „Operatii in dispozitivul inamicului  - curs universitar”, autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2007, ISBN 978-973-663-775-9; 
9. „Artă militară – operaţii intermediare”, coautor, Editura UNAp, Bucuresti, 2005, ISBN 973-663-236-9; 
10. „Fenomenul militar contemporan – analize şi sinteze”, coautor, Editura Docendi, Bucuresti, 2003,  ISBN 973-558-085-3; 
11.  „Factorii de risc ce pot afecta interesele României în spaţiul terestru, în contextul aderării ţării la structurile europene şi 

euroatlantice”, coautor, Editura UNAp, Bucuresti, 2007, ISBN 973-663-618-9; 
12. „Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale în condiţiile manifestării variabilelor criticespecifice mediului operaţional 

contemporan”, coautor, Editura UNAp, Bucuresti, 2009, cota C. 987; 
13. „Batalionul de infanterie în ofensivă şi apărare - curs universitar”, unic autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2010, cota APL 122; 
14. „Brigada mecanizată în ofensivă - curs universitar”, unic autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2010, cota APL 123; 
15. „Brigada mecanizată în apărare - curs universitar”, unic autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2010, cota APL 124; 
16. „Divizia mecanizată în ofensivă şi apărare - curs universitar”, unic autor, Editura UNAp, Bucuresti, 2010, cota APL 125. 

15-16 aprilie 2010 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI „Securitate şi apărare europeană în 
contextul crizei economico-financiară”, Tehnologia modernă şi influenţa ei asupra conflictelor militare ale 
viitorului 

15-16 aprilie 2010 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI „Securitate şi apărare europeană în 
contextul crizei economico-financiară,  Tendinţe în evoluţia proiectării şi constituirii grupărilor de forţe 

09-10 aprilie 2009 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI,  „Stabilitate şi securitate internaţională”, 
Evoluţia geopolitică şi geostrategică a zonei de sud-est a României 

09-10 aprilie 2009 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI,  „Stabilitate şi securitate internaţională”, 
Comanda şi controlulforţelor Armatei României în operaţiile întrunite multinaţionale 

13-14 aprilie 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI „Spaţiul sud-est european în contextul 
globalizării”, Întrebuinţarea armelor chimice în acţiunile teroriste 

13-14 aprilie 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI „Spaţiul sud-est european în contextul 
globalizării”, Întrebuinţarea armelor biologice în acţiunile teroriste 

13-14 aprilie 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI „Spaţiul sud-est european în contextul 
globalizării”, Concepte privind desfăşurarea acţiunilor militare în mediul urban 

10 iulie 2006 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Tendinţe în evoluţia fenomenului militar la început de secol”, Posibile implicaţii ale 
operaţiilor bazate pe reţea asupra viitoarelor structuri militare ale Armatei României    

10 iulie 2006 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Tendinţe în evoluţia fenomenului militar la început de secol”, Realităţi şi tendinţe în 
evoluţia operaţiilor bazate pe reţea    

16 mai 2006 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Puterea militară românească în context european şi euroatlantic”, Conceptele 
potenţial de luptă, capacitate combativă, capacitate de luptă şi putere de luptă în concepţia specialiştilor 
militari străini   

23 martie 2006 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Sisteme informaţionale – SI 2006”, Războiul de comandă şi control şi implicaţiile 
asupra organizării şi ducerii acţiunilor militare 

21-23 septembrie 2005 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Apărarea naţională şi apărarea colectivă – corelaţii şi determinări”, Sistemul C4I al 
marii unităţi operative din Forţele Terestre    

24-26  noiembrie 2005 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Leadership şi management la orizonturile secolului al 
XXI-lea” , Descrierea efectelor câmpului de luptă 

24-26  noiembrie 2005 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Leadership şi management la orizonturile secolului al 
XXI-lea”, Definirea mediului câmpului de luptă 

14-15 aprilie 2005 Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, „Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul 
secolului  XXI”,  Pregătirea informativă a câmpului de luptă: evaluarea ameninţării adversarului 

14-15 aprilie 2005 Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, „Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul 
secolului  XXI”, Pregătirea informativă a câmpului de luptă: determinarea cursurilor de acţiune ale adversarului 

14-15 aprilie 2005 Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, „Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul 
secolului  XXI”, Procesul de „targeting” pentru forţele speciale 

30 martie 2004 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Războiul informaţional – realitatea acţiunilor militare moderne”, Caracterizarea 
generală, principiile şi factorii care influenţează organizarea şi funcţionarea sistemului de comandă şi control 
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b) Articole / studii de specialitate: 
Articole:  
1. Dragomirescu Valentin, „Consideraţii privind evoluţia şi întrebuinţarea  în acţiunile militare rapide a grupurilor de luptă 

europene”, Impact strategic, nr. 4/2010, Biblioteca UNAp, Bucuresti, ISSN 1582-6511; 
2. Dragomirescu Valentin, „Asigurarea continuităţii comenzii şi controlului marii unităţi operative din Forţele Terestre”, Buletinul 

UNAp nr. 4/2007, Biblioteca UNAp, Bucuresti, ISSN 1453-4967; 
3. Dragomirescu Valentin, „Managementul informaţiilor în sistemele de comandă şi control”, Buletinul UNAp nr. 1/2006, Biblioteca 

UNAp, Bucuresti, ISSN 1453-4967; 
4. Dragomirescu Valentin, „Punctele de comandă ale marii unităţi operative din Forţele Terestre”, Buletinul UNAp nr. 1/2006, 

Biblioteca UNAp, Bucuresti, ISSN 1453-4967; 
5. Dragomirescu Valentin, „Structura şi funcţionarea sistemului de comandă şi control al marii unităţi operative din Forţele 

Terestre”, Buletinul UNAp nr. 1/2006, Biblioteca UNAp, Bucuresti, ISSN 1453-4967; 
6. Dragomirescu Valentin, „Retragerea”, Buletinul UNAp nr. 2/2005, Biblioteca UNAp, Bucuresti, ISSN 1453-4967; 
7. Dragomirescu Valentin, „Elemente fundamentale ale războiului informaţional”, Buletinul UNAp nr. 1/2005, Biblioteca UNAp, 

Bucuresti, ISSN 1453-4967; 
8. Dragomirescu Valentin, „Războiul informaţional”, Buletinul UNAp nr. 4/2004, Biblioteca UNAp, Bucuresti ISSN 1453-4967; 
9. Dragomirescu Valentin, „Procesul de planificare în operaţiile militare multinaţionale”, Buletinul UNAp nr. 4/2004, Biblioteca UNAp, 

Bucuresti, ISSN 1453-4967; 
10. Dragomirescu Valentin, „Planificarea obstacolelor la corpul de armată, la divizie şi la brigadă”, Buletinul UNAp nr. 1/2004, 

Biblioteca UNAp, Bucuresti, ISSN 1453-4967; 
11. Dragomirescu Valentin, „Capacitatea de conducere şi funcţionalitatea comandamentelor”, Buletinul UNAp nr. 1/2004, Biblioteca 

UNAp, Bucuresti, ISSN 1453-4967; 
Studii De Specialitate: 
1. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi impactul asupra învăţământului 

militar”, Biblioteca UNAp, Bucuresti, cota C. 777; 
2. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind stadiul actual al dezvoltării sistemelor e-learning în România şi în spaţiul european. 

Necesităţile de instruire specifice învăţământului românesc. Tendinţe privind folosirea în instituţiile de învăţământ militar 
proprii a sistemelor e-learning”, Biblioteca UNAp, Bucuresti, cota C. 778; 

3. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind pregătirea informativă a câmpului de luptă pentru forţele speciale”, Biblioteca UNAp, 
Bucuresti, cota C. 904; 

4. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind procesul de „targeting” pentru forţele speciale”, Biblioteca UNAp, Bucuresti, cota C. 905; 
5. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind operaţiile bazate pe reţea”, Biblioteca UNAp, Bucuresti, cota C. 906; 
6. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind fizionomia operaţiilor viitoare în era informaţională”, Biblioteca UNAp, Bucuresti, cota C. 

907; 
7. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind pregătirea informativă întrunită  a spaţiului de luptă în operaţiile de stabilitate şi sprijin”, 

Biblioteca UNAp, Bucuresti, cota C. 950; 
8. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind iniţiativele şi preocupările pentru dezvoltarea conceptului operaţiilor bazate pe reţea în 

Armata României şi în alte armate”, Biblioteca UNAp, Bucuresti, cota C. 951; 
9. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind acţiunile cu caracter ofensiv executate de către inamic asupra sistemului de comandă 

şi control propriu”, Biblioteca UNAp, Bucuresti, cota C. 952; 
10. Dragomirescu Valentin, „Studiu privind acţiunile cu caracter defensiv executate pentru protecţia sistemului de comandă şi 

control propriu”, Biblioteca UNAp, Bucuresti, cota C. 953. 
 
IV. Premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice 
1.   Premiul „Locotenent colonel Mircea Tomescu”, locul I, acordat de Revista Gândirea Militară Românească pentru lucrarea 

„Conducerea acţiunilor militare în războiul modern”, 15 februarie 2008; 
2.     Emblema de Merit „Ştiinţă Militară”, clasa I, acordată de Ministrul Apărării pentru elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală în 

domeniul cercetării şi reglementării activităţii sistemului militar, 25 octombrie 2008; 
3.     Diplomă de Excelenţă, acordată de Rectorul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în semn de înaltă preţuire pentru contribuţia 

remarcabilă la ridicarea prestigiului instituţiei, 2010; 
4.      Blazonul distincţiei militare cu denumirea onorifică „Omul anului 2010”, premiul al II-lea, acordat de Şeful Statului Major General 

la Secţiunea a 6-a „Învăţământ, ştiinţă şi artă militară”, 01 februarie 2011; 
5.      Emblema de onoare a Forțelor Terestre, acordată de Șeful Statului Major al Forțelor Terestre în semn de apreciere deosebită pentru 

înaltul profesionalism și sprijinul acordat forțelor terestre, 23 aprilie 2016; 
6.    Diplomă pentru contribuție remarcabilă la îmbogățirea patrimoniului științei militare, acordat de Revista Gândirea militară 

românească pentru anul 2016. 
 
 
18.06.2018 


