CURRICULUM VITAE
EUROPASS

INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume

BUCINSCHI VASILE

Adresă
Telefon
Fax
E-mail

-...
vbucinschi2000@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

24 ianuarie 1962

Sex

LOCUL DE MUNCĂ
ACTUAL /
DOMENIUL
OCUPAŢIONAL
EXPERIENŢĂ

Masculin
Comandant (Rector) Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă” numit prin Ordinul Ministrului
Apararii Nationale nr. MP 62 din 06.02.2014, Rector reales conform L. 1/2011 si Metodologiei
de desemnare a rectorului in Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă”. Avizat de Senatul
Universitar al Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coandă” si confirmat de catre Ministrul
Educatiei Nationale prin Ordinul nr 3404 din17.03.2016.

PROFESIONALĂ

• Perioada 2016 - prezent 18.06.2016 - prezent
• Funcţia sau postul ocupat

•Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Comandant (Rector) Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă” numit prin Ordinul Ministrului
Apararii Nationale nr. MP 62 din 06.02.2014, Rector ales conform L. 1/2011 si Metodologiei
de desemnare a rectorului in Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă”. Avizat de Senatul
Universitar al Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coandă” si confirmat de către Ministrul
Educatiei Nationale prin Ordinul nr. 3404 din17.03.2016;
Post didactic rezervat: profesor universitar la Departamentul Forte Aeriene din Facultatea de
Comanda si Stat Major in cadrul Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Bucuresti
Activităţi de conducere i coordonare
Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă”, str. Mihai Viteazul, nr. 160, Brasov
Conducere organiza ie militară - Învăţământ militar superior

• Perioada 2014 - 2016 15.02.2014 – 18.06.2016
• Funcţia sau postul ocupat

•Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Comandant (Rector) Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă” numit prin Ordinul Ministrului
Apararii Nationale nr. MP 62 din 06.02.2014, Rector ales conform L. 1/2011 si Metodologiei
de desemnare a rectorului in Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă”. Avizat de Senatul
Universitar al Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coandă” si confirmat de catre Ministrul
Educatiei Nationale prin Ordinul nr 290 din18.06.2014;
Post didactic rezervat: profesor universitar la Departamentul Forte Aeriene din Facultatea de
Comanda si Stat Major in cadrul Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, Bucuresti
Activităţi de conducere i coordonare
Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă”, str. Mihai Viteazul, nr. 160, Brasov
Conducere organiza ie militară - Învăţământ militar superior

• Perioada 2012-2014 18.05.2012-15.02.2014
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• Funcţia sau postul ocupat
•Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Profesor universitar /Loctiitor pentru invatamant (prorector) al comandantului Universitatii
Nationale de Aparare „Carol I”, Bucuresti
Activităţi didactice şi de coordonare
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior, cercetare

• Perioada 2009-2012 01.02. 2009-18.05.2012
• Funcţia sau postul ocupat
•Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Profesor universitar /Decan al Facultăţii de Comandă şi Stat Major (ales)
Activităţi didactice şi de coordonare
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior, cercetare

• Perioada 2007-2009 01.08.2007-01.02. 2009
• Funcţia sau postul ocupat
•Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Profesor universitar /Şef al Catedrei Forţe Aeriene şi Navale (ales)/ Facultatea de Comandă şi
Stat Major
Activităţi didactice şi de coordonare
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior, cercetare

• Perioada 2006-2007 01.08.2006- 01.08.2007
• Funcţia sau postul ocupat
•Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Conferenţiar universitar /Şef al Catedrei Forţe Aeriene şi Navale (ales)/ Facultatea de
Comandă şi Stat Major
Activităţi didactice şi de coordonare
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior, cercetare

• Perioada 2005 – 2006 25.07.2005-30.05.2006

• Funcţia sau postul ocupat
•Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Ofiţer student (curs în străinătate)
Studii postuniversitare
US Air University, Air War College, Maxwell AFB, Montgomery, Alabama 36112-6337, USA
Învăţământ militar superior-Air War College

• Perioada 2005 01.06-25.07.2005
• Funcţia sau postul ocupat
•Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Ofiţer student (curs în străinătate)
Air War College Preparatory Course
US Air University, International Officers School, Maxwell AFB, Montgomery, Alabama 36112-6337,
USA
Învăţământ militar superior-Air War College

• Perioada 2003 – 2005 01.03.2003-01.05.2005
• Funcţia sau postul ocupat
• Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Conferenţiar universitar şi şef al comisiei didactice de aviaţie / Catedra Forţe Aeriene/
Facultatea de Comandă şi Stat Major
Activităţi didactice şi de coordonare
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior, cercetare

• Perioada 2003 01.01.2003-01.03.2003
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• Funcţia sau postul ocupat
• Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Ofiţer 2 / Biroul Învăţământ şi secretariat / Facultatea Interarme
Evidenţa activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior

• Perioada 1998 – 2003 01.12.1998-01.01.2003
• Funcţia sau postul ocupat
• Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Instructor superior la Catedra de aviaţie şi apărare antiaeriană
Activităţi didactice
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior

• Perioada 1995-1998 15.02.1995-01.12.1998
• Funcţia sau postul ocupat
• Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Lector universitar la Catedra de aviaţie şi apărare antiaeriană
Activităţi didactice
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior

• Perioada 1991 – 1995 11.08.1991-15.02.1995
• Funcţia sau postul ocupat
• Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Asistent universitar la Catedra de aviaţie
Activităţi didactice
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior

• Perioada 1989 – 1991 04.09.1989-10.08.1991
• Funcţia sau postul ocupat
• Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Ofiţer student
Studii
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior

• Perioada 1988-1989 01.08.1988-04.09.1989
• Funcţia sau postul ocupat
• Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Adjutant superior şi şef de stat major al escadrilei I Aviaţie Vânătoare
Stat major
Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare, Feteşti, România
Conducerea escadrilei I Aviaţie Vânătoare

• Perioada 1983-1988 23.08.1983-01.08.1988
• Funcţia sau postul ocupat
• Activităţi şi responsabilităţi
principale
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Anul 2014
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Ministerul Apărării Naţionale / Direcţia de Informare şi Relaţii Publice

Curs de Comunicare şi Relaţii Publice pentru Comandanţii de Mari Unităţi şi Comandamente
Certificat de absolvire, nr. RP 1068 din 15.10.2014.
Curs de perfecţionare

• Perioada 2011 11.07 - 20.07.2011
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti

Formator, cod COR 241205
Formator, cod COR 241205/ certificat de absolvire, seria G, nr. 00208449 eliberat cu nr. 7271
din 20.11.2011
Curs de formare

• Perioada 2010-2011 15.11 - 17.12.2010; 11.04 – 13.05.2011; 20.06 – 08.07.2011
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, nivelul II, Departamentul de
management militar şi pregătirea personalului didactic, Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”, Bucureşti, 2010
Învăţământul superior
Învăţământ / certificat de absolvire, seria C, nr. 0048817, eliberat cu nr. 17 din 29.02.2012
Curs de perfecţionare

• Perioada 2010 2009 - 2010
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, nivelul I, Colegiul de management al
resurselor apărării, educaţional şi al achiziţiilor, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,
Bucureşti, 2010
Învăţământul superior
Învăţământ / certificat de absolvire, seria B, nr. 0004995, eliberat cu nr. 1284 din 16.07.2010
Curs de perfecţionare

• Perioada 2010 11 - 12.02.2010
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Training-ul de Formare a Evaluatorilor Interni în domeniul calităţii învăţământului superior,
ARACIS, Bucureşti

Calitate în învăţământul superior
Evaluator intern/ certificat de participare, nr. 130 din 12.02.2010
Curs de formare

• Perioada 2005-2006 25.07.2005-30.05.2006
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• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

US Air University, AirWar College, Maxwell AFB, Montgomery, Alabama, USA

International Security and Warfighting Operations
Absolvent , diploma.xxxxx9018 din 30.05.2006
USA, Air University, Air War College – studii postuniversitare

• Perioada 2005 01.06.2005-25.07.2005
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

US Air University, International Officers Course, Maxwell AFB, Montgomery, Alabama, USA

Activităţi de pregătire pentru ofiţerii internaţionali
Absolvent
International Officers School – curs pregatitor

• Perioada 2005 03.01.-29.04.2005
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Universitatea Nationala de Aparare – Departamentul de limbi străine

Limba engleză
Absolvent, Diploma de absolvire, seria D, nr.7596 din 29.04.2005.
Curs intensiv de învăţare a limbii engleze

• Perioada 2002-2003 01.10.2002-28.03.2003
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare – Centrul principal de limbi străine

Limba engleză
Absolvent, certificat de participare, seria D, nr. 7657 din 28.03.2003
Curs intensiv de învăţare a limbii engleze

• Perioada 2002 11.03.2002-12.07.2002
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare – Colegiul de comandă şi stat major

Conducerea marilor unităţi operative din forţele aeriene
Absolvent, certificat de participare, seria B, nr. 0022899, eliberat cu nr. 850 din 12.07.2002
Curs postuniversitar de perfecţionare în conducerea marilor unităţi operative din forţele aeriene

• Perioada 1996 - 2001
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• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare

Ştiinţa militară, teza de doctorat
Diploma de doctor în ştiinţa militară, seria C, nr. 0002031, eliberat cu nr. 328 din 10.07.2002
Doctorat

• Perioada 1996 04.01.1996-28.02.1996
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare

Conducere interarme – aviaţie şi apărare antiaeriană
Absolvent, Certificat de absolvire, seria D, nr. 1198, eliberat cu nr. 5514 din 28.02.1996
Curs postuniversitar - aviaţie şi apărare antiaeriană

• Perioada 1995 01.02.1995-14.03.1995
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare

Activitatea privind pregătirea psihopedagogică şi metodică a cadrelor didactice
Absolvent, Diploma de absolvire, seria D, nr. 863, eliberat cu nr.5134 din 14.03.1995
Curs postuniversitar pentru perfecţionarea pregătirii psihopedagogice şi metodice a cadrelor
didactice din Academia de Înalte Studii Militare

• Perioada 1992 04.02.1992-15.05.1992
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare

Activitatea privind perfectionarea pregătirii profesionale
Absolvent, Certificat de absolvire, seria B, nr. 99, eliberat cu nr.4266 din 15.05.1992
Curs intensiv modular de invatare a lucrului cu microcalculatoare

• Perioada 1991-1992 17.09.1991-17.01.1992
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare

Activitatea privind pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice
Absolvent, Diploma de absolvire, seria B, nr. 168, eliberat cu nr.4131 din 17.01.1992
Curs postacademic de pregătire psihopedagogică a cadrelor din Academia de Înalte Studii
Militare

• Perioada 1989 – 1991 04.09.1989-10.08.1991
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• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare – Facultatea Aviaţie, Apărare Antiaeriană şi Marină

Specializarea Aviaţie
Licenţiat, diploma.de licenta, seria B, nr. 260, eliberat cu nr. 260 din 10.08.1991
Studii universitare de lungă durată

• Perioada 1987 01.09.1987- 28.11.1987
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Centrul de instrucţie al aviaţiei, Bacău

Conducerea subunităţii
Absolvent
Curs de perfecţionare ofiţeri de state majore

• Perioada 1980-1983 30.10.1980-23.08.1983
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Şcoala Militară de Ofiţeri de Aviaţie “Aurel Vlaicu” , Boboc-Buzău

Aviaţie nenaviganţi
Ofiţer, diploma cu seria AO, nr. 2283 din 10.08.1983.
Şcoală de ofiţeri

• Perioada 1976-1980 15.09.1976-30.06.1980
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Liceul industrial nr.1 - Suceava

Mecanică fină şi optică
Bacalaureat, diploma de bacalaureat, seria A, nr. 58147, eliberat cu nr.688 din 20.09.1980
Studii medii

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE

LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE
CUNOSCUTE

Româna
Engleza

• abilitatea de a citi Bine
• abilitatea de a scrie Bine
• abilitatea de a vorbi Bine
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Ucraineana

Rusa

Bine

Bine

Satisfăcător

Satisfăcător

Bine

Satisfăcător
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Am urmat cursurile Şcolii populare de artă – Suceava, secţia trompetă;
ARTISTICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE
PERMIS DE CONDUCERE

ALTE APTITUDINI ŞI

Am participat la diverse spectacole şi am făcut parte, în liceu şi şcoala militară, din cenaclurile
literare organizate in acest sens;
In continuare ma implic in activitatile culturale din cadrul institutiei, incurajez si sprijin
neconditionat activitatile culturale, educationale si mai mult decat atat cele in care traditiile si
istoria aeronauticii romanesti sunt mentinute si promovate in constiinta studentilor, viitori ofiteri
ai Fortelor Aeriene Romane.
Spirit de echipă
Bun organizator
Utilizare foarte buna a aparaturii de birou şi didactice, MS Office, Internet, E-mail, etc.
Da, categoria B
Cercetare ştiinţifică
Membru in consiliile editoriale, cooptat in cadrul referentilor oficiali ai deferitelor reviste cu
impact in domeniul stiintelor militare si editor stiintific al unor conferinte cu participare
internationala, astfel:
1. Editor stiintific si membru in consiliul stiintific al Conferintelor „Strategii XXI”,
desfasurate in perioada 2008-2015 in Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”,
Bucuresti, 2008-2015;
2. Editor stiintific si membru in consiliul stiintific la „International Conference of Scientific
Paper”, AFASES, Brasov, ISSN, ISSN-L: 2247-3173;
3. Membru in Consiliul Stiintific, Revista Academiei Fortelor Aeriene, „Review of the Air
Force Academy”, ISSN 2069-4733, ISSN-L 1842-9238;
4. Membru in Consiliul Editorial, Impact Strategic, ISSN print – 1582-6511, ISSN online 1842-810X si ISSN-L 1582-6511;
5. Membru in Consiliul Stiintific, Revista Academiei Fortelor Terestre, ISSN 2247-840X,
ISSN-L 1582-6384;
6. Membru in Consiliul Stiintific, Journal of Defense Resources Management, ISSN
2068-9403, ISSN-L 2247-6466;
 Am participat la întocmirea a numeroase lucrări de cercetare ştiinţifică, articole, cursuri,
manuale, monografii şi tratate de specialitate în calitate de autor sau coautor;
 Am elaborat şi publicat, individual sau în colaborare:
-peste 45 de articole;
-peste 35 de comunicări ştiinţifice;
-3 cărţi publicate (unic autor);
-3 monografii (tratate, crestomaţii, lucrări) de specialitate (coautor);
-peste 70 manuale, cursuri, teme de curs;
-8 lucrări de cercetare ştiinţifică;
-21 studii de specialitate;
-peste 20 de aplicaţii, exxerciţii şi studii aplicative la nivel tactic şi operativ.
 Am publicat trei cărţi în domeniul artei militare forţe aeriene şi am participat la elaborarea
unui tratat de ştiinţă militară şi a unei crestomaţii vizând domeniul ştiinţe militare;
 Am realizat un studiu intitulat „Sources of Insecurity in The Black Sea Region and How
We Can Manage The Risks of Producing Crises in This Region” în cadrul finalizării
studiilor la Air War College, AFB Maxwell, Alabama, S.U.A.);
 Am participat la conferinţe internaţionale pe domeniu,asa cum a fost cea din octombrie
2006 la Kleve în Germania, organizată de The Joint Air Power Competence Centre
(JAPCC) cu tema „Transformation of Joint Air and Space Power”;
 Am participat în calitate de director de proiect la 2 contracte de cercetare-dezvoltare în
cadrul programelor Statului Major al Forţelor Aeriene şi Statului Major al Forţelor Terestre;
 Sunt membru în numeroase colective de cercetare în cadrul unor granturi câştigate pe
bază de competiţie la CNCSIS, finanţate pe plan naţional;
 Am făcut parte din comisia de manuale şi regulamente a Statului Major al Forţelor
Aeriene şi mi-am adus contribuţia la elaborarea a numeroase manuale şi doctrine din
cadrul Forţelor Aeriene Române făcând propuneri la peste 20 de manuale de luptă;

COMPETENŢE 
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ALTE APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

De-a lungul celor peste 25 ani de activitate în învăţământ am îndrumat numeroase
colective de cercetare ale ofiţerilor studenţi şi cursanţi. Totodată am îndrumat elaborarea
a peste 50 de lucrări de licenţă, lucrări de curs şi studii de stat major;
Din anul 2002 şi până în prezent am participat în numeroase comisii de examinare a
doctoranzilor în cadrul pregătirii prin doctorat (aproximativ 30 de comisii de examene şi
referate) fiind totodată şi membru (referent de specialitate) în unele comisii de susţinere
publică a tezelor de doctorat;
În ultimii 20 ani am fost membru în comisiile de licenţă din cadrul Universităţii Naţionale
de Apărare precum şi în cadrul Academiei Forţelor Aeriene de la Braşov;
În perioada 2011-2014 am fost membru în Comisia de ştiinţe militare, informaţii şi ordine
publică din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

Activitate didactică
 În cei 25 ani de activitate în învăţământ am participat la formarea a numeroase cadre din
Forţele Aeriene în special şi din Armata României în general;
 Începând cu anul 2008 am obţinut calitatea de conducător de doctorat în domeniul
„Ştiinţe militare şi informaţii”, prin ordin al MECT;
 Am fost conducător de grupă la grupele de studenţi şi cursanţi şi am desfăşurat prelegeri,
conferinţe, dezbateri, seminarii îndeplinindu-mi norma didactică de-a lungul anilor;
 Am participat activ la organizarea şi coordonarea aplicaţiilor la clasă, în punctele de
comandă şi în teren precum şi la organizarea studiilor de stat major cu ofiţerii studenţi şi
cursanţi;
 În întreaga mea activitate didactică am adoptat un stil modern şi flexibil, bazat pe o relaţie
apropiată student-cadru didactic, promovând ideile originale în defavoarea reproducerilor
sterile;
 Am participat la elaborarea planurilor şi programelor de învăţământ printr-o abordare
modernă a conţinutului învăţământului în contextul transformărilor şi evoluţiei fenomenului
militar în plan naţional şi internaţional.
Recunoaştere şi prestigiu
 Emblema de onoare a Forţelor Aeriene, 2015;
 Emblema Academiei Forţelor Armate „General Milan Rastislav Štefánik” din Republica
Slovacă cu inscripţia “AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA
RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA”, 2015;
 Emblema de merit „În Serviciul Armatei României”, clasa a II-a, 2011, ordinul SPD 21 din
11.04.2011;
 Premiul I si distinctia militara cu denumirea onorifica „Omul anului – 2010” la sectiunea
„Credinta si altruism” in Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”, certificat nr. 22 din
01.02.2011;
 Premiul III si distinctia militara cu denumirea onorifica „Omul anului – 2010” la sectiunea
„Credinta si altruism” in Statul Major General, certificat nr. 43 din 02.03.2011;
 Emblema de merit „Ştiinţă militară” clasa I, ordinul MP 503 din 17.06.2009;
 Semnul onorific „În serviciul patriei” pentru ofiţeri, 2008, decret nr. 1096 din 12.11.2008;
 Emblema de onoare a Armatei României, conferită de Ministrul Apărării la 25 octombrie
2007, ordinul MP 1156 din 22.10.2007;
 Medalia „Meritul pentru Învăţământ” clasa I, conferită de Preşedintele României la 10
decembrie, 2004, decret nr. 1097 din 10.12.2004;
 Semnul onorific „În serviciul Armatei” pentru ofiţeri, conferit la 30.10.2003, decret nr. 683
din 30.10.2003;
 Ordinul „Meritul militar” clasa a III-a, conferit la 21.12.1998, decret nr. 462 din 21.12.1998.
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane:


Col.prof.univ.dr. Puricel Ion, Director Departamentul Forte Aeriene / Facultatea de
comanda si stat major din Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”,Bucuresti, telefon
319.48.80 / int. 246; mobil: 0722.669.400;



Col.prof.univ.dr. Pinzariu Sorin, cadru didactic / Director Scoala Doctorala in
Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”, telefon mobil: 0723.643.515.

Prof.univ.dr. Vasile BUCINSCHI
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