Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

MINCULETE GHEORGHE

Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate

română

Data naşterii

Experienţa profesională
Perioada

01.03.2012-prezent

Numele şi adresa angajatorului:

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Funcţia sau postul ocupat:

Profesor universitar şi şef de comisie didactică

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

-

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

managementul educaţional specific cerinţelor funcţiei;
desfăşurarea activităţilor de învăţământ cu ofiţerii – studenţi (la masterat şi doctorat) din
Facultatea de Comandă şi Stat Major;
conducerea învăţământului universitar de logistică potrivit cerinţelor funcţiei;
participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului din Universitatea
Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin redactarea materialelor didactice, a
unor cărţi, studii şi proiecte de cercetare ştiinţifică.

Învăţământ universitar militar
01.11.2011-29.02.2012
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Profesor universitar
-

managementul educaţional specific cerinţelor funcţiei;
desfăşurarea activităţilor de învăţământ cu ofiţerii – studenţi (la masterat şi doctorat) din
Facultatea de Comandă şi Stat Major şi cursanţii de la Departamentul de Operaţii Intrunite
Studii Strategice şi de Securitate;
conducerea învăţământului universitar de logistică potrivit cerinţelor funcţiei;
participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului din Universitatea
Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin redactarea materialelor didactice, a
unor cărţi, studii şi proiecte de cercetare ştiinţifică.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ", Şos. Panduri Nr. 68-72, U.M. 02545, Bucureşti,
România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar militar

Perioada

01.09.2011-31.10.2011

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar şi director Departament Logistică, Finanţe şi Contabilitate

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

managementul educaţional specific departamentuluii;
desfăşurarea activităţilor de învăţământ cu ofiţerii – studenţi (la masterat şi doctorat) din
Facultatea de Comandă şi Stat Major şi cursanţii de la Departamentul de Operaţii Intrunite
Studii Strategice şi de Securitate;
conducerea învăţământului de logistică potrivit cerinţelor funcţiei;
participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului din Universitatea
Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin redactarea materialelor didactice, a
unor cărţi, studii şi proiecte de cercetare ştiinţifică;
coordonarea activităţilor Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Logisticii Contabilităţii
şi Finanţelor.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ", Şos. Panduri Nr. 68-72, U.M. 02545, Bucureşti,
România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar militar

Perioada

01.02.2009 - 31.08.2011

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar şi şef Catedră Logistică, Finanţe şi Contabilitate

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

managementul educaţional specific catedrei;
desfăşurarea activităţilor de învăţământ cu ofiţerii – studenţi (la masterat şi doctorat) din
Facultatea de Comandă şi Stat Major şi cursanţi de la Departamentul de Operaţii Intrunite
Studii Strategice şi de Securitate;
conducerea învăţământului de logistică potrivit cerinţelor funcţiei;
participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului din Universitatea
Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin redactarea materialelor didactice, a
unor cărţi, studii şi proiecte de cercetare ştiinţifică;
coordonarea activităţilor Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Logisticii Contabilităţii
şi Finanţelor.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ", Şos. Panduri Nr. 68-72, U.M. 02545, Bucureşti,
România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar militar

Perioada

26.02.2008 - până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar şi conducător de doctorat
( Bază: Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3292/26.02.2008)

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

desfăşurarea activităţilor universitare cu doctoranzii afiliaţi catedrei;
participarea în comisii specifice susţinerii referatelor şi tezelor de doctorat;
participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului din Universitatea
Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin redactarea materialelor didactice, a
unor cărţi, studii şi proiecte de cercetare ştiinţifică;
coordonarea activităţii doctoranzilor prin Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Logisticii
Contabilităţii şi Finanţelor.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ", Şos. Panduri Nr. 68-72, U.M. 02545, Bucureşti,
România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar militar

Perioada

1.03.2007-31.01.2009

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Profesor universitar şi şef comisie didactică
-

desfăşurarea activităţilor de învăţământ cu ofiţerii – studenţi din Facultatea de Comandă şi
Stat Major şi cursanţii de la Colegiul de Război;
conducerea învăţământului de logistică potrivit cerinţelor funcţiei;
participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului din Universitatea
Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin redactarea materialelor didactice, a
unor cărţi, studii şi proiecte de cercetare ştiinţifică;
conducerea activităţilor Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Logisticii Contabilităţii şi
Finanţelor.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ", Şos. Panduri Nr. 68-72, U.M. 02545, Bucureşti,
România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar militar

Perioada

01.09.2004 –28.02.2007

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar şi şef comisie didactică

Activităţi şi responsabilităţi principale

-desfăşurarea activităţilor de învăţământ cu ofiţerii – studenţi din Facultatea de Comandă şi Stat
Major şi cursanţii de la Colegiul de Război;
- conducerea învăţământului de logistică potrivit cerinţelor funcţiei;
- participarea la dezvoltarea bazei materiale specifică învăţământului din Universitatea Naţională de
Apărare, individual sau în colaborare, prin redactarea materialelor didactice, a unor cărţi, studii şi
proiecte de cercetare ştiinţifică;
-conducerea activităţilor Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Logisticii Contabilităţii şi
Finanţelor.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ", Şos. Panduri Nr. 68-72, U.M. 02545, Bucureşti, România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar militar

Perioada

01.10.2002 – 31.08.2004

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

-desfăşurarea activităţilor 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 de logistică, individual sau în colaborare, prin redactarea unor materiale didactice, cărţi,
studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ", Şos. Panduri Nr. 68-72, U.M. 02545, Bucureşti, România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar militar

Perioada

01.05.2001 – 01.10.2002

Funcţia sau postul ocupat

Instructor superior

Activităţi şi responsabilităţi principale

-desfăşurarea activităţilor 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.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Înalte Studii Militare, Şos. Panduri Nr. 68-72, U.M. 02545, Bucureşti, România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar militar

Perioada

15.05.1999 - 01.05.2001

Funcţia sau postul ocupat

Şef Catedră Management şi Marketing

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

întocmirea planului cu principalele activităţi, a planificării şi controlului activităţilor didactice
şi a planificării activităţilor privind perfecţionarea pregătirii personalului didactic;
organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiei didactice;
întocmirea documentelor de conducere specifice şi participarea la procesul instructiv educativ;
executarea controlului activităţilor didactice prestate de către ofiţerii subordonaţi;
evaluarea procesului educaţional.

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică, Sectorul Agricol Ilfov, România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activităţi didactice

Perioada

01.06.1997 – 15.05.1999

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer 1 la Compartimentul Studii şi Cercetări Aplicative în Armă la Şcoala de Aplicaţie pentru
Logistică

Activităţi şi responsabilităţi principale

- desfăşurarea activităţilor de cercetare necesare atât perfecţionării şi modernizării învăţământului
de logistică cât şi pentru elaborarea reglementărilor pe linie de armă.

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică, Sectorul Agricol Ilfov, România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activităţi didactice

Perioada

15.09.1995 – 01.06.1997

Funcţia sau postul ocupat

Şef Catedră Intendenţă

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Numele şi adresa angajatorului

întocmirea planului cu principalele activităţi, a planificării şi controlului activităţilor didactice
şi a planificării activităţilor privind perfecţionarea pregătirii personalului didactic;
organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiei didactice;
întocmirea documentelor de conducere specifice şi participarea la procesul instructiv educativ;
executarea controlului activităţilor didactice prestate de către ofiţerii subordonaţi;
evaluarea procesului educaţional.

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Logistică ,,Constantin Zaharia”, Sectorul Agricol Ilfov,
România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activităţi didactice

Perioada

11.05.1994 – 15.09.1995

Funcţia sau postul ocupat

Lector şef în Catedra de Tactică Generală, Conducere Servicii şi Carburanţi Lubrifianţi

Activităţi şi responsabilităţi principale

- organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei didactice de Conducere Sevicii;
- întocmirea documentelor de conducere specifice şi participarea la procesul instructiv - educativ;
-executarea controlului activităţilor didactice prestate de către ofiţerii subordonaţi;
-evaluarea procesului educaţional.

Numele şi adresa angajatorului

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor din Serviciile Armatei, Sectorul Agricol Ilfov, România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activităţi didactice

Perioada

22.12.1992 – 11.05.1994

Funcţia sau postul ocupat

Lector în Catedra Intendenţă

Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor din Serviciile Armatei, Sectorul Agricol Ilfov, România.
-

întocmirea materialelor didactice necesare şi participarea la procesul instructiv - educativ;
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice conducătorului grupei de ofiţeri cursanţi;
evaluarea activităţilor educaţionale potrivit prevederilor programelor analitice.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activităţi didactice

Perioada

13.09.1990 – 22.12.1992

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer-student

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Înalte Studii Militare Şos. Panduri Nr. 68-72, U.M. 02545, Bucureşti, România.

Activităţi şi responsabilităţi principale

- însuşirea cunoştinţelor necesare desfăşurării activităţilor de profil, după absolvire, în orice
comandament / unitate / instituţie de învăţământ.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ militar superior – Facultatea de Logistică, Specialitatea Conducere Logistică

Perioada

26. 07.1986 - 13.09.1990

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer 3 cu aprovizionarea alimentelor şi lector

Numele şi adresa angajatorului

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

Activităţi şi responsabilităţi principale

- planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul tuturor activităţilor de aprovizionare
cu alimente şi materiale de resort pentru hrănirea efectivelor instituţiei;
- participarea la procesul instructiv-educativ pe linia administraţiei militare;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

- activităţi specifice de intendenţă în Compartimentul Servicii.

Perioada

23.08. 1984 - 26. 07. 1986

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer 3 cu aprovizionarea echipamentului şi lector

Numele şi adresa angajatorului

Centrul de Instrucţie al Trupelor Chimice, Câmpulung - Muscel, România

Activităţi şi responsabilităţi principale

- planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul tuturor activităţilor de aprovizionare
pentru asigurarea cu echipament şi materiale de resort a efectivelor instituţiei;
- participarea la procesul instructiv-educativ pe linia administraţiei militare.

Educaţie şi formare

Perioada

01.10.2008-15.07.2010

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de master, Seria A Nr. 0072787, înregistrată cu Nr.37 din 05.12.2011

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Marketing şi comunicare în afaceri
Studii universitare de masterat (4 semestre)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Artifex, Bucureşti
Facultatea de Management - Marketing

Perioada

30.10.2006-17.07.2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire, Seria F .nr. 0057462, înregistrat cu Nr. 656 din 18.07.2007

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Perfecţionarea pregătirii psiho-pedagogice şi metodice în domeniul educaţional

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Perioada

09.01 – 14.07.2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire, Seria F .nr. 0000246, înregistrat cu Nr. 194 din 14.07.2006

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Conducere strategică
Curs postuniversitar de perfecţionare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Colegiul de Război

Perioada

01.10.1999 – 05.07.2004

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat / diploma de inginer, Seria D nr.0004145, înregistrată cu Nr. 795 din 15.11 2004

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Ştiinţa materialelor
Studii universitare de lungă durată

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Politehnică, Bucureşti
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Perioada

01.04.2004 – 27.06. 2004

Calificarea / diploma obţinută

Diploma, Seria D nr. 7252 din 30.06.2004

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba engleză
Curs intensiv de învăţare - începători

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Departamentul de Limbi Străine – Universitatea Naţională de Apărare- Bucureşti

Perioada

01.10.1998 – 30. 06. 1999

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire, Seria A nr. 012249 din 30.06.1999

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba germană
Curs intensiv de perfecţionare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Centrul de Perfecţionare în Cunoaşterea Limbilor Străine, Bucureşti

Perioada

01.04.1995 –15.03.1999

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă, Seria P, nr.0003386 , înregistrată cu Nr. 233 din 25.03.1999

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Ştiinţe Militare / Specializarea Logistică Militară
Doctorat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, U.M. 02545, Bucureşti, România.

Perioada

30.10.1995 – 19.01.1996

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire, Seria L nr. 2303, O.Z. nr.9 din 19.01.1996

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada

Psihopedagogie şi metodică
Curs de perfecţionare
Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a Personalului din Învăţământul Militar

07 03.1993 – 10. 07.1993

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire nr. 4516 din 10.07.1993

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Contabilitate-Finanţe
Curs de specializare postuniversitară

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Asociaţia Generală a Economiştilor din România Centrul de Specializare în Domeniul Economiei de
Piaţă

Perioada

05.01.1993 – 22.05.1993

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire nr. 7211 din 22.05.1993

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Management – Marketing
Curs de specializare postuniversitară

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Asociaţia Generală a Economiştilor din România Centrul de Specializare în Domeniul Economiei de
Piaţă

Perioada

13.09.1990 – 22.12. 1992

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat / diploma, Seria C nr.648, înregistrată cu Nr. 272 din 22.12.1992; Atestat ca ofiţer licenţiat
în arma(serviciul) Asigurare logistică (Conducere logistică) specialităţi şi funcţii civile Economice,
Nr.5641 din 05 .12 .1994

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Conducere Logistică
Studii universitare de lungă durată

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri U.M. 02545, Bucureşti, România Facultatea de
Logistică

Perioada

01.04.1988 – 31.07.1988

Calificarea / diploma obţinută

Fişă rezultate

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Specialitate şi tactică de intendenţă
Curs de perfecţionare ofiţeri, arma servicii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

Centrul de Instruire al Serviciilor Armatei, Chitila, România

25.09.1981 – 23.08.1984

Calificarea / diploma obţinută

Ofiţer/ diploma, Seria „DO”, Nr. 1477 , eliberată la 18.08.1984

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Specialitate şi tactică de intendenţă; organizaţiile militare / metodica instrucţiei unităţilor şi subunităţilor
de intendenţă
Studii militare, 3 ani

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

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

Perioada

15.09.1978 – 01.07.1982

Calificarea / diploma obţinută

Bacalaureat / diploma seria „A ” nr. 93142 / 124 din 1981

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Profil matematică-fizică
Studii liceale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Liceul Militar ,,Tudor Vladimirescu”, Craiova, România

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi
instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Engleză, germană
Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

A1

Utilizator
experimentat

A1

Utilizator
experimentat

A1

Utilizator
experimentat

A1

Utilizator
experimentat

A1

Utilizator
experimentat

Limba germană

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă dezvoltat; apropiat de oameni; sociabil; extrovertit; interacţionez cu uşurinţă în
relaţiile umane;comunic bine în limba engleză; bun coleg şi camarad.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Bun manager; bun pedagog; foarte bun organizator; capacitate mare de analiză şi sinteză;
discernământ.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Utilizator PC, a aparaturii de birou MS Office; Internet; şi Intranet.

Competenţe şi aptitudini artistice

Poezie, muzică, oratorie.

Bun profesor; utilizarea; conducător de doctorat; marketing; management logistic; finanţecontabilitate

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
2015.

Data:

Universitare, din ianuarie

Col.prof.univ.dr.
Gheorghe MINCULETE

