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INFORMAŢII PERSONALE
Nume
E-mail
Naţionalitate
Starea civilă
Data naşterii

EXPERIENŢĂ

Dorin - Marinel EPARU
dorineparu@gmail.com; eparu.dorin@myunap.net
Română
căsătorit, un copil
15, IULIE 1964

PROFESIONALĂ

• Perioada 01.10 2017 – în prezent
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. Panduri nr.6872, sector 5, Bucureşti, România;
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior;
• Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar (şi şef comisie didactică); disciplinele –
Fundamente ale ştiinţei militare, studii strategice; Studii de
Apărare; Facultatea de securitate şi apărare / Departamentul
Operaţii Multinaţionale, Studii Strategice şi de Securitate / Comisia
didactică nr.1 – Ştiinţe militare, studii strategice şi de apărare;
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşoară activităţi didactice conform normelor legale în vigoare;
participă la activităţi de predare: programe de studii de licenţă, master şi
cursuri de pregătire şi dezvoltare continuă; dezvoltă programele
specifice învăţământului prin redactarea materialelor didactice, a
cursurilor, studiilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică; participă la
elaborarea planurilor de învăţământ şi programelor analitice (proiectarea
curriculară) în domeniul de competenţă..
• Perioada 30.07 2016 –până în prezent
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. Panduri nr.6872, sector 5, Bucureşti, România;
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior;
• Funcţia sau postul ocupat Ales Director al Departamentului Operaţii Multinaţionale, Studii
Strategice şi de Securitate / Facultatea de securitate şi apărare la
Locţiitorul comandantului pentru Învăţământ (Prorector) din
Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Conduce şedinţele consiliului departamentuluişi aplică hotărârile
rectorului, ale consiliului de administraţie, ale senatului şi ale
consiliului facultăţii;
Răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de
managementul cercetării şi al calităţiidin departament;
Avizează atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic
stabilite în fişa individuală a postului.
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• Perioada 01.10 2014 – 30.07 2016
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. Panduri nr.6872, sector 5, Bucureşti, România;
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior;
• Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar (şi şef comisie didactică); disciplinele –
Fundamente ale ştiinţei militare, studii strategice; Artă militară
şi Studii de Apărare; Facultatea de securitate şi apărare /
Departamentul Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate /
Comisia didactică nr.1 – Ştiinţe militare, studii strategice şi de
apărare;
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşoară activităţi didactice conform normelor legale în vigoare;
participă la activităţi de predare: programe de studii de licenţă, master şi
cursuri de pregătire şi dezvoltare continuă; dezvoltă programele
specifice învăţământului; participă la elaborarea planurilor de
învăţământ şi programelor analitice (proiectarea curriculară) în domeniul
de competenţă..
• Perioada 2010 - 2014
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”; Şos. Panduri nr.6872, sector 5, Bucureşti, România;
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior;
• Funcţia sau postul ocupat Instructor avansat (şi sef comisie didactică), Profesor militar;
Lector universitar (şef lucrări), disciplinele – Artă militară şi
Fundamente ale ştiinţei militare, studii strategice; Departamentul
Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate; Comisia
didactică nr.1 – Ştiinţe militare, studii strategice.
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşurarea activităţilor de învăţământ; Participarea la dezvoltarea
programelor specifice învăţământului prin redactarea materialelor
didactice, a cursurilor, studiilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică.
   01.11 2011 – 01.10 2013 – împuternicit şef comisie didactică nr.1 - Ştiinţe militare, studii
strategie şi de apărare
• Perioada 2008 - 2010
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare “CAROL I”, Bucureşti, România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studii postuniversitare
• Funcţia sau postul ocupat Ofiţer masterand –
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Studii de cercetare avansată în domeniul „Ştiinţe militare şi
informaţii”, programul de studii „Securitate şi apărare”
• Perioada 2007 - 2008
• Numele şi adresa angajatorului Corpul de Control şi Inspecţie al ministrului Apărării, Bucureşti,
România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control şi Inspecţii
• Funcţia sau postul ocupat Ofiţer 2 specialist – Biroul evaluare politici
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Evaluarea politicilor generale şi sectoriale care direcţionează
procesele şi programele majore ce se desfăşoară în armată.
• Perioada 2006 - 2007
• Numele şi adresa angajatorului Corpul Observatorilor Militari - ONU
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Misiune pentru menţinerea păcii - UNMIS (SUDAN)
• Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist – Observator Militar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Monitorizare acord de încetare a focului, evaluarea situaţiei,
implementarea măsurilor stabilite.
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• Perioada 2002 - 2006
• Numele şi adresa angajatorului Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă, Piteşti
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Instructor superior / catedra tactică;
- şef compartiment / evaluare şi experienţă acumulată;
- şef compartiment / planificare, coordonare şi evaluare instrucţie;
• Funcţia sau postul ocupat Ofiţer superior învăţământ - instrucţie
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi instrucţie; Planificare,
coordonare, evaluare şi evidenţă învăţământ - instrucţie
• Perioada 2000 - 2002
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada 1997 - 2000
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

Academia de Înalte studii Militare, Bucureşti, România
Activitate de învăţământ
Ofiţer student / Licenţă
Ştiinţă militară, management militar / conducerea acţiunilor militare
Brigada 1 Mecanizată „Tudor Vladimirescu ”, Bucureşti, România
Operaţii - Stat Major
Ofiţer 3 în Biroul pregătirii de Luptă
Organizarea şi participarea la conducerea serviciului de luptă
permanent

• Perioada 1989 - 1997
• Numele şi adresa angajatorului Şcoala Militară de Ofiţeri Activi, Institutul Militar de Tancuri, Piteşti,
România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - instrucţie
• Funcţia sau postul ocupat Cdt. Pl.Elevi, Cdt. Cp. Studenţi, Ofiţer 3 Învăţământ şi secretariat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi instrucţie;
Planificare, coordonare, evaluare şi evidenţă învăţământ - instrucţie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada iulie 2014 – septembrie 2015
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Institutul de Economie Mondială, Universitatea Naţională de
Apărare “CAROL I”

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Cercetător postdoctoral - Grupul de cercetare nr. 8, „Cercetări
fundamentale privind ştiinţele militare, securitatea şi ordinea
publică”,
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de absolvire a studiilor postdoctorale – „Orizont 2020:
promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi
responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată
românească”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
„Investeşte în oameni”
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• Perioada ianuarie – iulie 2014
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea Naţională de Apărare “CAROL I”, Facultatea de
securitate şi apărare / Departamentul Operaţii Întrunite, Studii
Strategice şi de Securitate
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Curs postuniversitar de dezvoltare continuă în conducere
strategică (nivel JOINT) – pentru gradul de general
Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire –seria B, nr. 0000410; 42 credite
• Perioada aprilie - iulie 2012

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea Naţională de Apărare “CAROL I”, Departamentul
managementului crizelor şi operaţii multinaţionale, Bucureşti,
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Curs postuniversitar– avansat - de operaţii multinaţionale
întrunite, de carieră - pentru gradul de colonel
Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire –seria I, nr. 0000875; 30 credite
• Perioada 2011 - 2012

…Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
prin care s-a realizat formarea profesională

Centrul de pregătire în informatică (CPI- S.A.) – Bucureşti, str.
Alexandru Averescu, nr. 8 -10, Sector 1, cod poştal 011455,

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Formator – Expert în cadrul Proiectului „Dezvoltarea resurselor
umane în sistemul de formare profesională continuă”.
Formator de Formatori, 3 serii de cursanţi pentru formarea şi
perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi privaţi de formare
profesională continuă în scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele
legislaţiei în acest domeniu –FPC-Formator / ID 30462

• Tipul calificării/diploma obţinută

• Perioada 2008 - 2011
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
prin care s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ

Universitatea Naţională de Apărare “CAROL I”, Departamentul de
management militar şi de pregătire a personalului didactic
„Ştiinţe militare şi informaţii”, programul „studii doctorale”
Doctor/ diploma seria H nr. 0003896
Ciclul III - Studii universitare de doctorat

Perioada 2008 – 2010
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Naţională de Apărare “CAROL I”, Facultatea de
prin care s-a realizat formarea profesională
comandă şi stat major, Bucureşti, România
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale „Ştiinţe militare şi informaţii”, programul de studii „Securitate şi
Apărare”
• Tipul calificării/diploma obţinută Master / diploma nr.19 din 30.07. 2010; 125 credite
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
Ciclul II - Studii universitare de masterat
• Perioada 2000 – 2002
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Comandă şi Stat
Major, Conducere Interarme trupe de uscat
in care s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Ştiinţă militară, management militar/ conducerea acţiunilor militare
• Tipul calificării/diploma obţinută Licenţă / diploma nr. 354 din 31.07.2002
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ Studii universitare de lungă durată
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• Perioada 1990 – 2011
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Centre de perfecţionare a cadrelor militare; Departamente de
şi al organizaţiei profesionale prin care s-a pregătire a personalului didactic - Cursul de pregătire comandanţi
realizat formarea profesională de companie, cursul de stat major de batalion, cursuri de limbă
străină, cursul Avansat Operaţii Multinaţionale Întrunite
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Ştiinţă militară, management militar, Învăţământ şi instrucţie
• Tipul calificării/diploma obţinută Diplome: seria F nr.2146, seria B nr.148, seria A nr.106,
seria D nr. 20196,seria I nr. 000075,
• Perioada 1986 – 1989
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Şcoala militară de ofiţeri activi de tancuri şi auto/ arma tancuri;
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Managementul organizaţiilor militare / metodica instrucţiei
subunităţilor de tancuri / tactica subunităţilor de tancuri
• Tipul calificării/diploma obţinută Ofiţer / diploma seria S nr. 4086 din 20.08.1989
• Nivelul de clasificare a formei de Şcoală militară cu durata de 3 ani
instruire/învăţământ
• Perioada 1980 – 1985
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul industrial nr.1 „Construcţii de Maşini”/ profil electro mecanic
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Electrotehnică - mecanică
• Tipul calificării/diploma obţinută Bacalaureat / diploma nr. 5189 din 30.07.1985
• Nivelul de clasificare a formei de Studii liceale
instruire/învăţământ

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
LIMBA MATERNĂ

Româna

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Engleza
F. Bine
Bine
Bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

ORGANIZATORICE

PERMIS DE CONDUCERE
ALTE

Franceza
F. Bine
Bine
Bine

am făcut parte din brigăzile artistice ale şcolilor.
Planificare; Organizare; Conducere - Evaluare;
activităţi relevante în misiunile încredinţate,
Da (categoria B, C, E) obţinut în anul 1989

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Sportive; fotbal; tenis (de masă şi de câmp), volei, înot;
Tehnice: construcţii şi mentenanţă de maşini, etc.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane:
Gl. Bg. (r) prof.univ.dr. Costică ŢENU,tel.0722561388
Col.prof.univ.dr. Daniel DUMITRU, tel. 0723685981

Data: 15.11 2017
Semnătura:
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