CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume

TURCU I. DĂNUŢ

Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Sex
Cetăţenia/Starea civilă
Data şi locul naşterii

LOCUL DE MUNCĂ / DOMENIUL Universitatea Națională de Apărare Carol I
OCUPAŢIONAL

EXPERIENŢĂ

PROFESIONALĂ

• Perioada martie 2014 - prezent
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada 2009 - 2014
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada 2005 - 2009
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada 2003 - 2005
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
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Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior
Profesor universitar
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
didactice, elaborare cărţi, manuale, culegeri de probleme, cercetare ştiinţifică,
participarea în comisii la doctorat, conferinţe naţionale şi internaţionale,
perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea materialelor didactice
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior
Conferenţiar universitar
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, elaborare cărţi, manuale, culegeri de probleme, cercetare
ştiinţifică, participarea în comisii la doctorat, conferinţe naţionale şi internaţionale,
perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea materialelor didactice
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ militar superior
Lector universitar
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, elaborare cărţi, manuale, culegeri de probleme, cercetare
ştiinţifică, participarea în comisii la simpozioane, conferinţe naţionale şi
internaţionale, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea materialelor
didactice
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior
Instructor şef

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada 2001 - 2003
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada 1989 - 2001
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea
materialelor didactice
Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior
Ofiţer-student
Însuşirea cunoştinţelor necesare desfăşurării activităţii, după absolvire, în orice
comandament/unitate/instituţie românesc/multinaţional
Unități / Ministerul Apărării Naționale
Instrucție/educație, activitate operativă
Comandant pluton, Comandant companie, Ofițer 3 PL (şi cu protecţia informaţiilor)
Executarea serviciului de luptă permanent, conducerea instrucției, întocmirea
planului cu principalele activităţi, planificarea şi controlul activităților operative,
planificarea instruirii întregului personal, activități administrative

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 2009 – 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
• Perioada ianuarie – iunie 2008
• 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
• Perioada septembrie – noiembrie 2007
• 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
• Perioada 2004 - 2007
• 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
• Perioada mai – iulie 2006
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
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Academia Tehnică Militară
Calculatoare şi tehnologia informaţiei/ Securitatea tehnologiei informaţiei
Master/ diploma seria A nr. 0037879 (Nr.215) din 11.03.2011
Studii universitare de masterat

National Defense University, Inter-American Defense College, Washington D.C.
National Security and Defense Strategy
Absolvent/ certificat de absolvire din 28.06.2008
Curs securitate naţională şi strategia apărării desfăşurat în sistem DLC (IDD)

National Defense University, Inter-American Defense College, Washington D.C.
The Interagency Process
Absolvent/ certificat de absolvire din 9.11.2007
Curs cooperare interdepartamentală/ interagenţii guvernamentale desfăşurat în
sistem DLC (IDD)

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Catedra Sisteme Informaţionale
Militare şi Informaţii pentru Apărare
Sisteme de comunicaţii şi informatice, Războiul bazat pe reţea
Doctor/ diploma seria F nr. 0000030 (Nr.179) din 24.04.2008
Studii universitare de doctorat

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, NATO Defense College

Introduction to NATO

• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada septembrie – decembrie 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
• Perioada 2003 - 2004
• 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
• Perioada aprilie – iunie 2004
• 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
• Perioada 2001 - 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
• Perioada aprilie – iunie 2001
• 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
• Perioada aprilie – august 1998
• 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
• Perioada ianuarie – februarie 1994
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
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Absolvent/ certificat de absolvire nr. M-0065 din 17.07.2006
Curs introductiv NATO desfăşurat în sistem ADL (IDD)

National Defense University, Information Resources Management College,
Washington D.C.
Managementul resurselor informaţionale
Absolvent/ diploma Programul Avansat de Management; Certificat atestare Chief
Information Officer
Curs postuniversitar de perfecţionare în managementul resurselor informaţionale,
Advanced Management Program
Universitatea Naţională de Apărare/Universitatea Bucureşti, Colegiul de
Management al Resurselor Apărării şi Educaţional
Pregătire psiho-pedagogică / psihologia educaţiei, pedagogie, didactica
specialităţii, sociologia educaţiei, instruire asistată de calculator, practică
pedagogică
Absolvent/ certificat nr. 69 din 22.07.2004
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Universitatea Naţională de Apărare, Departamentul de Limbi Străine
Limba engleză / aptitudinile vorbit, ascultat, citit
Absolvent/ diploma seria D nr. 7118 din 25.06.2004
Curs intensiv de învăţare a limbii engleze – avansat cu durata de 12 săptămâni

Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme/ Ştiinţe militare

Ştiinţă şi artă militară, management militar/ conducerea acţiunilor militare
Licenţiat/ diploma nr. 500 din 31.07.2003
Studii universitare de lungă durată

Universitatea Naţională de Apărare, Centrul de Limbi Străine
Limba engleză / aptitudinile vorbit, ascultat, citit, scris
Absolvent/ diploma nr. 513 din 29.06.2001
Curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii engleze cu durata de 13
săptămâni

Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic
Tactica transmisiunilor, Managementul organizaţiilor militare/ metodica instrucţiei
subunităţilor de transmisiuni
Absolvent/ certificat nr. 135 din 14.08.1998
Curs avansat cu durata de 16 săptămâni

Societatea de informatică I.M. Soft Cluj-Napoca

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada martie – mai 1994
• 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
• Perioada 1986 - 1989
• 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
• Perioada 1982 – 1986
• 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
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Informatică/ sisteme de operare, cunoştinţe necesare pentru operarea
calculatoarelor compatibile IBM-PC
Absolvent/ adeverinţă nr. 166 din 19.02.1994
Curs de informatică cu acordul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 289/1991

Societatea de informatică I.M. Soft Cluj-Napoca

Informatică programare/ limbajul de programare Turbo Pascal
Absolvent/ adeverinţă nr. 413 din 06.05.1994
Curs de informatică cu acordul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 289/1991

Şcoala militară de ofiţeri activi de transmisiuni/ arma transmisiuni, specialitatea
transmisiuni
Tactica transmisiunilor, Managementul organizaţiilor militare/ metodica instrucţiei
subunităţilor de transmisiuni
Ofiţer/ diploma seria O nr. 1217 din 20.08.1989
Şcoală militară cu durata de 3 ani

Liceul militar „Dimitrie Cantemir”/ profil matematică-fizică

Limba română, matematică, fizică, pregătire militară
Bacalaureat/ diploma nr. 5653 din 13.06.1986
Studii liceale

LIMBA MATERNĂ Româna
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Engleza
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE

Excelent
Excelent
Bine
n/a

Franceza
Bine
Satisfăcător
Satisfăcător

Rusa
Bine
Satisfăcător
Satisfăcător

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE Spirit de echipă; activităţi cu rezultate remarcabile în comandamentul Batalionului

110 RE, în grupa de studii AT42 din Facultatea Interarme precum şi în comisia
didactică, catedră, departament/Facultatea de comandă şi stat major şi Facultatea
de securitate şi apărare.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Organizare; activităţi reuşite în organizarea Sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale
ORGANIZATORICE

catedrei/ SISTEME INFORMAŢIONALE 2007-2013, „SI-2007”, „SI-2008”, „SI2009”, „SI-2010”, „SI-2011”, „SI-2013“, coordonator şi secretar ştiinţific.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE Utilizare de rutină a aparaturii de birou, Office, Internet, E-mail, Programare, Open
Source, Comunicații mobile, Apărare cibernetică etc.

PERMIS DE CONDUCERE Da (categoria B)
ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE Didactice: comunicaţii şi informatică; desfăşor prelegeri, laboratoare şi seminarii la

cursurile de informatică şi securitate informatică,CIS(C4I), securitatea informaţiilor.
Am participat la elaborarea programelor analitice pentru promoţiile anterioare şi
prezente, concomitent cu desfăşurarea activităţilor didactice şi rezolvarea
sarcinilor specifice ce revin comisiei didactice şi departamentului. Am participat la
elaborarea în premieră a unor aplicaţii operative şi tactice cu desfăşurare în
Centrul de Instruire prin Simulare. Am fost secretarul ştiinţific al consiliului
Facultăţii de comandă şi stat major 2011-2013. Sunt membru al consiliului
Facultăţii de securitate şi apărare din 2013.
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Cercetare: în domeniile Sisteme informaţionale, C2, CIS, ISR, e-learning, NCW.
Director executiv al Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Sistemelor
Informaţionale 2007-2012. Membru al consiliului științific al Centrului de cercetare
ştiinţifică în domeniul securităţii naţionale, europene şi euroatlantice al Facultăţii
de securitate şi apărare 2013-2017.
Participant/cercetător în colectivul de cercetare condus de prof.dr. Boaru
Gheorghe la proiectul cu tema „Elaborarea unui instrument decizional destinat
optimizării capabilităţilor pentru acţiuni specifice de nivel tactic din domeniul
apărării şi siguranţei naţionale”, programul securitate, subprogram SP-4 al
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi în alte colective/alte proiecte.
Participant/administrator baze de date în colectivul de cercetare condus de prof.dr.
Boaru Gheorghe la grantul CNCSIS cu tema „Cerinţe operaţionale şi de sistem
pentru definirea arhitecturii informaţionale a învăţământului superior militar
românesc în perspectiva integrării în sistemul de învăţământ european” (tema nr.2
cod CNCSIS 617).
Am fost secretar ştiinţific, membru în comitetul ştiinţific şi recenzor la secţiunea
Sisteme informaţionale în cadrul Conferinţelor ştiinţifice anuale internaţionale
„Strategii XXI” organizate de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
/Departamentul Sisteme Informaţionale Militare şi Informaţii pentru Apărare.
Am participat cu 32 comunicări ştiinţifice/studii la manifestări ştiinţifice interne şi
internaţionale, pe probleme de actualitate în domeniul comunicaţiilor şi informaticii,
sistemelor informaţionale, educaţiei şi conducerii militare.
Am publicat 9 articole ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară.
Doctor (2007). Tema tezei de doctorat: „Războiul bazat pe reţea. Implicaţiile
acestuia asupra dezvoltării sistemelor de comunicaţii şi informatice”

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane:

Gl.bg. prof.univ.dr. Gheorghe Calopăreanu (004)021 3194880/ 114
Col.(r) prof.univ.dr.ing. Alexandrescu Gelu tel. (004)021 3194880/ 120
Col.(r) dr. Şuteu Mircea tel. (004)0744 309257
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