CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume/Prenume VLADU Mircea
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate Română
Data naşterii
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului

01.10.2015 – prezent
- Academia Forţelor Terestre, str. Revoluţiei nr. 3-5, Sibiu;

• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

- invăţământ superior militar;

• Funcţia sau postul ocupat

- profesor universitar la Academia Forţelor Terestre,
Departamentul Ştiinţe Tehnice;

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- activităţi didactice si de cercetare.

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului

01.12 2013 – 01.10.2015
- Universitatea Alma Mater din Sibiu, Str. Someşului, 550003;

• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

- invăţământ superior civil;

• Funcţia sau postul ocupat

- profesor universitar la Universitatea Alma Mater din Sibiu,
Str. Someşului, 550003;

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului

- activităţi didactice si de cercetare.

• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

- invăţământ superior civil;
- instruire potrivit standardelor NATO;

21.01 2011 – 01.12 2013
- Universitatea Alma Mater din Sibiu, Str. Someşului, 550003;
- Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, Str. General Eremia
Grigorescu nr. 80, Brăila;
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• Funcţia sau postul ocupat

- profesor universitar cu contract individual la Universitatea
Alma Mater din Sibiu, Str. Someşului, 550003;
- comandant (manager) al Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de
Jos”;

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- activităţi didactice si de cercetare;
- activităţi de instruire potrivit standardelor NATO;

•.Perioada

01.10.2009 - 21. 01.2011

• Numele şi adresa angajatorului - Universitatea Alma Mater, Str. Someşului, 550003 ;
- Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă ”General
Eremia Grigorescu”, 2-4, Avrig, 550027, Sibiu, România;
• Tipul activităţii sau sectorul
- învăţământ superior civil;
de activitate
- instruire potrivit standardelor NATO;
• Funcţia sau postul ocupat

- profesor universitar cu contract individual la Universitatea
Alma Mater din Sibiu, Str. Someşului, 550003;
- comandant(manager) al Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi
Sprijin de Luptă ”General Eremia Grigorescu”, 2-4, Avrig,
550027, Sibiu, România;

• Principalele activităţi şi - activităţi didactice si de cercetare;
responsabilităţi
- - coordonarea strategiei de evolutie a invatamantului din
scoala de aplicatie pe termen scurt, mediu si lung;
- modernizarea si dezvoltarea bazei materiale a
invatamantului;
- reprezentarea scolii in raporturile cu institutii de invatamant
din tara si din strainatate, cu institutiile administratiei publice,
cetatenii, mass-media etc.;
- asigurarea mentinerii echilibrului congruent intre
componenta de invatamant si cele administrative;
- coordonarea procesului de evaluare a activitatilor de
invatamant si administrative din institutiile de invatamant
subordonate scolii de aplicatie;
- asigurarea organizarii si desfasurarii controlului managerial
intern in acord cu prevederile actelor normative specifice.
• Perioada
• Numele şi adresa
angajatorului

07.04. 2008– 01.10 2009
- Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ”, 68-72,
Panduri, 050662, Bucureşti, România ;
- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 3-5,
Revoluţiei, 550170;
- Universitatea Alma Mater, Str. Someşului, Sibiu, 550003;
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- Universitatea Româno-Germană, Calea Dumbrăvii, Sibiu;
- Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă ”General
Eremia Grigorescu”, 2-4, Avrig, 550027, Sibiu, România ;
• Tipul activităţii sau sectorul de
- învăţământ superior militar si civil;
activitate
- instruire potrivit standardelor NATO;
• Funcţia sau postul
ocupat

- profesor universitar asociat, Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu, Universitatea Alma Mater şi Universitatea
Româno-Germană”;
- commandant(manager) al Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi
Sprijin de Luptă ”General Eremia Grigorescu”, 2-4, Avrig,
550027, Sibiu, România;

• Principalele activităţi şi - activităţi didactice si de cercetare;
responsabilităţi
- - coordonarea strategiei de evolutie a invatamantului din
scoala de aplicatie pe termen scurt, mediu si lung;
- modernizarea si dezvoltarea bazei materiale a
invatamantului;
- reprezentarea scolii in raporturile cu institutii de invatamant
din tara si din strainatate, cu institutiile administratiei publice,
cetatenii, mass-media etc.;
- asigurarea mentinerii echilibrului congruent intre
componenta de invatamant si cele administrative;
- coordonarea procesului de evaluare a activitatilor de
invatamant si administrative din institutiile de invatamant
subordonate scolii de aplicatie;
- asigurarea organizarii si desfasurarii controlului managerial
intern in acord cu prevederile actelor normative specifice.
• Perioada

01.06.2006 – 07.04.2008

• Numele şi adresa angajatorului - Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă ”General
Eremia Grigorescu”, 2-4, Avrig, 550027, Sibiu, România;
- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 3-5,
Revoluţiei, 550170, Sibiu, România;
- Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72,
Panduri, 050662, Bucureşti, România;

• Tipul activităţii sau sectorul de - învăţământ superior militar şi civil;
activitate - instruire potrivit standardelor NATO;
• Funcţia sau postul ocupat - commandant (manager) al Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi
Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu”;
- conf. univ. asociat la Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu- am participat la elaborarea planurilor, programelor
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analitice, cursurilor, manualelor etc..” şi la- Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I ”;
• Principalele activităţi şi - activităţi didactice si de cercetare;
responsabilităţi
- - coordonarea strategiei de evolutie a invatamantului din
scoala de aplicatie pe termen scurt, mediu si lung;
- modernizarea si dezvoltarea bazei materiale a
invatamantului;
- reprezentarea scolii in raporturile cu institutii de invatamant
din tara si din strainatate, cu institutiile administratiei publice,
cetatenii, mass-media etc.;
- asigurarea mentinerii echilibrului congruent intre
componenta de invatamant si cele administrative;
- coordonarea procesului de evaluare a activitatilor de
invatamant si administrative din institutiile de invatamant
subordonate scolii de aplicatie;
- asigurarea organizarii si desfasurarii controlului managerial
intern in acord cu prevederile actelor normative specifice.
• Perioada

01.08 2005 - 01.06 2006

• Numele şi adresa angajatorului - Centrul de Pregătire pentru Geniu „Panait Donici”, 31,Tudor
Vladimirescu, 240570, Rm.Vâlcea, România;
- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 3-5,
Revoluţiei, 550170, Sibiu, România;
- Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ”, 68-72,
Panduri, 050662, Bucureşti, România ;

• Tipul activităţii sau sectorul de - învăţământ militar superior;
activitate - instruire potrivit standardelor NATO;
• Funcţia sau postul ocupat

- comandant(manager) al Centrului de Pregătire pentru Geniu
„Panait Donici”;
- conf. univ. asociat la Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” şi la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” ;

• Principalele activităţi şi -- activităţi didactice si de cercetare;
responsabilităţi - coordonarea strategiei de evolutie a invatamantului din
Centruli de Pregătire pentru Geniu „Panait Donici”, pe
termen scurt, mediu si lung;
- modernizarea si dezvoltarea bazei materiale a
invatamantului;
- reprezentarea centrului in raporturile cu institutii de
invatamant din tara si din strainatate, cu institutiile
administratiei publice, cetatenii, mass-media etc.;
- asigurarea mentinerii echilibrului congruent intre
componenta de invatamant si cele administrative;
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- asigurarea organizarii si desfasurarii controlului managerial
intern
in acord cu prevederile actelor normative
specifice.managementul activităţilor de educaţie şi instrucţie.
• Perioada

01.07 2004 - 01.08 2005

• Numele şi adresa angajatorului - Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate „Panait
Donici”;
31,Tudor Vladimirescu, 240570, Rm.Vâlcea, România;
- Universitatea Naţională de Apărare „Carol I ”, 68-72,
Panduri, 050662, Bucureşti, România ;
• Tipul activităţii sau sectorul de - învăţământ militar superior;
activitate - instruire potrivit standardelor NATO,
• Funcţia sau postul ocupat - comandant (manager) al Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu şi
Căi Ferate „Panait Donici” 31,Tudor Vladimirescu, 240570,
Rm.Vâlcea, România;
- conf. univ. asociat la Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”;
• Principalele activităţi şi -- activităţi didactice si de cercetare;
responsabilităţi - coordonarea strategiei de evolutie a invatamantului din
Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate „Panait
Donici”, pe termen scurt, mediu si lung;
- modernizarea si dezvoltarea bazei materiale a
invatamantului;
- reprezentarea şcolii in raporturile cu institutii de invatamant
din tara si din strainatate, cu institutiile administratiei publice,
cetatenii, mass-media etc.;
- asigurarea mentinerii echilibrului congruent intre
componenta de invatamant si cele administrative;
- asigurarea organizarii si desfasurarii controlului managerial
intern in acord cu prevederile actelor normative specifice.
• Perioada

24.12 1993 - 01.07 2004

• Numele şi adresa angajatorului - Statul Major General(U.M. 02515 A), Str. Izvor nr. 3-5,
050561 Bucureşti, Sectorul5, România;
- Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662
Bucureşti, România;
• Tipul activităţii sau sectorul de - concepţii şi reglementări ;
activitate - învăţământ militar superior;
• Funcţia sau postul ocupat - ofiţer de Stat major, şef Birou Concepţii şi Reglementări,
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şef Secţie Mobilizare;
- lector univ. şi şef de lucrări(începând cu 26.06 20039) şi
conf. univ.(începând cu 25.05 2004) asociat la Academia de
Înalte Studii Militare;
• Principalele activităţi şi - elaborarea concepţiilor şi reglementărilor
specifice
responsabilităţi domeniului mobilizării forţelor în acord cu standardele NATO;
- schimburi de experienţă în domeniul mobilizării resurselor
umane şi materiale în situaţii de criză şi la război, cu
reprezentanţi ai armatelor NATO ( SUA, Germania, Polonia,
Cehia);
- activităţi didactice şi de cercetare;
• Perioada

01.05 1992 – 24.12 .2003

• Numele şi adresa angajatorului - Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri,050662,
Bucureşti, România;
• Tipul activităţii sau sectorul de - învăţământ militar superior şi cercetare;
activitate
• Funcţia sau postul ocupat - lector la Catedra de Tactica Geniului / Facultatea Arme;
• Principalele activităţi şi - activităţi didactice şi de cercetare;
responsabilităţi - întocmirea de cursuri şi aplicaţii;
- îndrumarea studenţilor militari la întocmirea lucrărilor de
curs;
- însoţirea grupelor de studenţi militari pe timpul călătoriilor de
studii;
- îndeplinirea atribuţiilor specifice secretarului de comisie la
examenele de admitere;
• Perioada

18.08.1990 – 01.05.1992

• Numele şi adresa angajatorului - Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri,050662,
Bucureşti, România;
• Tipul activităţii sau sectorul de - învăţământ militar superior şi cercetare;
activitate
• Funcţia sau postul ocupat - asistent la Catedra de Tactica Geniului / Facultatea Arme;
• Principalele activităţi şi - activităţi didactice şi de cercetare;
responsabilităţi - întocmirea de cursuri şi aplicaţii;
- îndrumarea studenţilor militari la întocmirea lucrărilor de
curs;
- însoţirea grupelor de studenţi militari pe timpul călătoriilor de
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studii;
- îndeplinirea atribuţiilor specifice secretarului de comisie la
examenele de admitere Activităţi didactice şi de cercetare;
• Perioada

04.09 1988 – 18.08 1990

• Numele şi adresa angajatorului - Academia Militară, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România;
• Tipul activităţii sau sectorul de - învăţământ militar superior;
activitate
• Funcţia sau postul ocupat - ofiţer student;
• Principalele activităţi şi - activităţi de învăţământ şi de cercetare;
responsabilităţi
• Perioada

19.08.1979 – 04.09.1988

• Numele şi adresa angajatorului - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Geniu, Construcţii şi Căi
Ferate,
31, Tudor Vladimirescu, 240570,Rm. Vâlcea, Romania;
• Tipul activităţii sau sectorul de - învăţământ şi instrucţie;
activitate
• Funcţia sau postul ocupat - comandant de pluton şi de companie elevi şi militari în
termen;
• Principalele activităţi şi - activităţi de instrucţie şi didactice;
responsabilităţi
EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada

2007 – 2009

• Numele şi tipul instituţiei de - Universitatea" Lucian Blaga" din Sibiu;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale - Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / Diploma de master, Seria H Nr. 0024200,
eliberată de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu,
Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene, înregistrată la Nr. 1310 / 18.10 2010;
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• Nivelul de clasificare a formei de - master
instruire / învăţământ
01.10.2003 – 19.03.2004

Perioada

• Numele şi tipul instituţiei de - Statul Major General – Centrul Secundar de limbi străine;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - limba engleză;
ocupaţionale
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / Diploma de absolvire, Seria D 6962/ 10. 03
2004;
• Nivelul de clasificare a formei de - curs intensiv de învăţarea limbii engleze / începători;
instruire / învăţământ
• Perioada

08.01 - 05.07.2002

• Numele şi tipul instituţiei de Academia de Înalte Studii Militare,
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - perfecţionare în conducere strategică;
ocupaţionale
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / Certificat de absolvire, Seria B Nr. 0020901,
înregistrat la Nr. 777 / 05. 07 2002;
• Nivelul de clasificare a formei de - curs postuniversitar de perfecţionare în conducere
instruire / învăţământ strategică;
• Perioada

23 – 27. 04 2001

• Numele şi tipul instituţiei de - The NATO SCHOOL( Supreme Headquarters Allied Powers
învăţământ şi al organizaţiei Europe). Oberammergau;
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - rezerve forces and mobilization,
ocupaţionale
• Tipul clasificării / diploma obţinută - rezerve forces and mobilization course / C –39 – A – 01;
• Nivelul de clasificare a formei de - course for preparation in rezerve forces and mobilization;
instruire / învăţământ
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• Perioada

01.10 1998 - 04.02 1999

• Numele şi tipul instituţiei de - Academia de Înalte Studii Militare;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - perfecţionarea în conducerea activităţii de comunicare şi
ocupaţionale relaţii publice;
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / certificate de absolvire, seria B Nr. 0004217,
înregistrat la Nr. 28 din 05.02 1999;
• Nivelul de clasificare a formei de Curs postuniversitar de perfecţionare în conducerea
instruire / învăţământ activităţilor de comunicare şi relaţii publice;
• Perioada
05 - 23.08 1996
• Numele şi tipul instituţiei de - Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal”;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - perfecţionare în utilizarea microcalculatoarelor compatibile
ocupaţionale IBM-PC sub sistemul de operare MS-DOS şi mediul
WINDOWS;
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / certificat de absolvire nr. CThC.9606Co1 din 23
august 1996;
• Nivelul de clasificare a formei de - curs pentru utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBMinstruire / învăţământ PC sub sistemul de operare MS-DOS şi mediul WINDOWS,
• Perioada
01.10 1996 - 28.03 1997
• Numele şi tipul instituţiei de - Academia de Înalte Studii Militare;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - perfecţionarea în cunoaşterea limbii ruse;
ocupaţionale
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / certificate de absolvire, seria D nr. 823,
înregistrat la nr. 1909 / 28.03 1997;
• Nivelul de clasificare a formei de - curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii ruse;
instruire / învăţământ
• Perioada
01.10.1990-31.01.1991
• Numele şi tipul instituţiei de - Academia Militară ;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
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formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - perfecţionarea cadrelor nou numite în funcţii didactice în
ocupaţionale învăţământul militar superior;
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / certificate de absolvire, seria A, nr. 2425,
înregistrat la nr. 3886 din 31.01 1991;
• Nivelul de clasificare a formei de Curs postacademic de perfecţionarea cadrelor nou numite în
instruire / învăţământ funcţii didactice în învăţământul superior;
• Perioada

15.09 1988 - 18.08 1990

• Numele şi tipul instituţiei de - Academia Militară, Facultatea de arme;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - specialitatea geniu,
ocupaţionale
• Tipul clasificării / diploma obţinută - licenţiat / Diplomna de licenţă în Ştiinţă militară, seria A, nr.
11522, înregistrată la nr. 226 / 18 08 1990;
• Nivelul de clasificare a formei de - studii universitare ;
instruire / învăţământ
• Perioada

03.01 – 30.06 1984

• Numele şi tipul instituţiei de - Centrul de instrucţie al geniului , Bucureşti;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - conducerea subunităţii;
ocupaţionale
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / certificate de absolvire, nr. 3896 / 30.06 1984;
• Nivelul de clasificare a formei de - curs de perfecţionare comandanţi companii geniu;
instruire / învăţământ

• Perioada

01.06 - 15.08 1980

• Numele şi tipul instituţiei de - Şcoala Militară de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”;
învăţământ şi al organizaţiei
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profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - pregătire psihopedagogică şi metodică;
ocupaţionale
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / certificat de absolvire;
• Nivelul de clasificare a formei de - curs de perfecţionare psihopedagogică şi metodică a
instruire / învăţământ comandanţilor de subunităţi elevi;

• Perioada

15.09. 1976 - 23.08 1979

• Numele şi tipul instituţiei de - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Geniu şi Căi Ferate;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - geniu,
ocupaţionale
• Tipul clasificării / diploma obţinută - ofiţer active de geniu / / Diploma, seria B.O. nr. 187,
eliberată la 19.08 1979;
• Nivelul de clasificare a formei de - studii superioare;
instruire / învăţământ
• Perioada
1972-1976
• Numele şi tipul instituţiei de - Liceul Militar „Dimitri Cantemir”;
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini - studii liceale,
ocupaţionale
• Tipul clasificării / diploma obţinută - absolvent / Diploma de bacalaureat, seria J, nr. 58.160, din
22.08 1976;
• Nivelul de clasificare a formei de - studii medii;
instruire / învăţământ
APTITUDINI ŞI CONPETENŢE
PERSONALE

• Limba maternă
• Limbi străine cunoscute
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi
• abilitatea de a asculta

Română
Engleza
1
1
1
0+
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Rusa
nivel avansat
nivel avansat
nivel avansat
nivel avansat

Germană
Satisfăcător
Satisfăcător
Satisfăcător
Satisfăcător

- Certificat de competență lingvistică(limba engleză), seria E,
nr. 023107/ 05 04 2017
-Certificat de competență lingvistică(limba rusă)
-Fără certificat de competență lingvistică(limba germană)
APTITUDINI ŞI CONPETENŢE - Am făcut parte din corul Liceului Militar „Dimitri Cantemir” şi
ARTISTICE din cel al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Geniu, Construcţii
şi Căi Ferate;
APTITUDINI ŞI CONPETENŢE SOCIALE - altruism;
- spirit de întrajutorare;
APTITUDINI ŞI CONPETENŢE - bun organizator;
ORGANIZATORICE

- spirit de echipă;
APTITUDINI ŞI CONPETENŢE TEHNICE - utilizarea computerului;
- utilizare maşinilor şi utilajelor de geniu;

PERMIS DE CONDUCERE - categoria B

ALTE APTITUDINI ŞI CONPETENŢE Cercetare ştiinţifică
- am elaborat:
- 1 lucrare de licență;
-1 lucrare de disertație;
-1 teză de doctorat;
- 4 cărţi în calitate de autor;
- 7 cărți în calitate de coautor, coordonatorsau șef al
colectivului de elaborare;
- 22 tratate, monografii publicate în edituri cu
prestigiu internațional sau cu prestigiu recunoscut în
domeniul științe militare, informații și ordine publică; cursuri
universitare, manuale didactice, legislație adnotată,
îndrumare publicate în edituri cu prestigiu recunoscut în
domeniul științe militare, informații și ordine publică;
- 16 studii de specialitate, scenarii, exerciții și
aplicații;
-1 articol al căror conținut este relevant în domeniul
științe militare, informații și ordine publică și care sunt
publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters sau în
volumele unor manifestări științifice indexate proceedings;
-22 articole / studii / rapoarte de cercetare al căror
conținut este relevant în domeniul științe militare, informații și
ordine publică și care sunt publicate în reviste / buletine
științifice cu prestigiu recunoscut, sau în volumele unor
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manifestări științifice, în domeniul științe militare, informații și
ordine publică, sau indexate în baza de date internațională
sau în volumele unor manifestări științifice în domeniul științe
militare, informații și ordine publică, sau indexate în baza de
date internațională;
- 3 proiecte de cercetare pe bază de contract /
granturi internaționale ca director de program;
- 1 proiect de cercetare pe bază de contract /
granturi naționale, ca membru în cadrul programului;
- 4 lucrări de cercetare finalizate prin raport de
cercetare,
- 10 lucrări(studii, creații artistice etc.) publicate în
volumele unor manifestări științifice( sesiuni de comunicări,
conferințe etc.) internaționale recunoscute ( cu ISSN sau
ISBN);
- 8 lucrări( studii, creații artistice etc.) publicate în
volumele unor manifestări științifice( sesiuni de comunicări,
conferințe etc.) naționale recunoscute( cu ISSN sau ISBN);
- 9 lucrări( studii, creații artistice etc.) publicate în
volumele unor manifestări științifice( sesiuni de comunicări,
conferințe etc.) naționale ( fără ISSN sau ISBN).
Alte detalii
- am participat la numeroase schimburi de experienţă pe
probleme de învăţământ în ţară, cat si în SUA, Germania,
Polonia şi Cehia;
- sunt președintele Comisiei de etică din Academia Forțelor
Terestre „Nicolae Bălcescu” din anul 2016
- sunt membru în biroul Secțiunii militare a Asociațiuniii
Transilvania pentru literatura română și cultura poporului
român – ASTRA, potrivit carnetului de membru nr.34 / 30.09
2015;
- sunt membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Militare
din anul 2012( adresa nr. 2 / 11.07 2013);
- sunt membru al Asociaţiei de Caritate din Armata României
"Camarazii", din anul 2012, potrivit Atestatului nr. 2706 din
01.12 2012;
- sunt membru al Forumului Cultural al Râmnicului, din 2005;
-sunt membru al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere, "Alexandru Ioan Cuza", filiala
Vâlcea, potrivit legitimaţiei nr. 705/ 2004;
- sunt Cetăţean de Onoare al comunei Budeşti, Judeţul
Vâlcea, din anul 2007;
- am fost membru în Colegiul editorial al Buletinului de teorie
militară Forţe Terestre, în perioada iunie 2007 – noiembrie
2010;
- am fost membru al Consiliului ştiinţific al Statului Major al
Forţelor Terestre în perioada 2004 - 2011;
- am fost membru al Comisiei pentru doctrine, manuale şi
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regulamente militare a Statului Major al Forţelor Terestre în
perioada 2004 – 2011;
- am participat la Conferinţa sefilor Instituţiilor Militare de
Învăţământ din Polonia şi Germania, din anii 2005 şi 2006;
- am fost profesor cu contract individual, perioadă
nedeterminată, la Universitatea Alma Mater din Sibiu, potrivit
Carnetului de muncă, seria MMFES nr. 4134199 din 13 mai
2010 şi Actului adiţional nr.1/2011 la contractul individual de
muncă nr. 644794/2009, înregistrat la nr. 691 / 0 3. 08 2011
și profesor asociat la Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I” Bucureşti, potrivit Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului,
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3669 / 07.04 2008 ;
- am îndrumat un număr mare de studenţi, ofiţeri studenţi,
masteranzi si cursanti pentru elaborarea lucrărilor de licenţă,
de dizertație si de curs ;
- am participat ca referat de specialitate la numeroase
activităţi de acordare a titlului de doctor la Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti ;
- am condus în calitate de director sau codirector Exerciţiul
multinaţional TISA – ediţiile 2011 şi 2012, Exercițiul
multinaţional IEL MILU – ediţiile 2011( am fost primul ofiţer
român care a condus un exerciţiu multinaţional NATO în
afara teritoriului României) şi 2012, Exerciţiul multinaţional
BLONDE AVALANCHE – ediţiile 2011 şi 2012;
- pentru serviciile aduse învățământului militar şi civil, precum
şi altor domenii ale instituţiei militare, am primit următoarele
distincţii:
- Ordinul "Meritul Militar, clasa a III-a, Decretul prezidenţial
nr. 315 din 20.09 1995;
- Ordinul "Meritul Militar, clasa a II-a, Decretul prezidenţial
nr. 363 din 16.11 1999;
- Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, Decretul
prezidenţial
nr.
968
din
01.
12
2002;
- Semnul Onorific "În Serviciul Patriei" pentru 25 de ani de
activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în
pregătirea profesională, Decretul prezidenţial nr. 827 din 25.
10
2004;
- Emblema de Onoare a Armatei României, Ordinul
Ministrului Apărării nr. MP. 1156 / 22.10 2007;
- Emblema de Onoare a Forțelor Terestre, Ordinul nr. FT
151
din
22.04
2009;
- Emblema "Onoarea Armatei României" cu însemne de
pace
pentru
ofițeri,
2011;
- Emblema de Onoare a Statului Major General, 2011;
- Emblema de merit "În serviciul Armatei României", clasa
a
III-a,
2012;
- Diploma de PATRIOT ROMAN acordată de Asociația
Națională a Veteranilor din România și Comitetul Român
pentru Cinstirea Eroilor,pe 21 mai 2013.
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Activitatea didactică
- am participat la formarea şi perfecţionarea pregătirii
profesionale a numeroase cadre militare din Armata
României şi din Armatele Republicii Moldova, Azerbaijan,
precum şi a absolvenţilor Universităţii Alma Mater din Sibiu şi
Universităţii Româno – Germane din Sibiu;
- am desfăşurat prelegeri, conferinţe, dezbateri, seminarii,
îndrumări la elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat şi curs,
examene de admitere atât cu studenţii, cursanţii şi
masteranzii militari, cât şi cu cei civili;
- am participat activ la organizarea şi conducerea aplicaţiilor
la clasă, în punctele de comandă, în teren, precum şi la
organizarea studiilor de stat major cu ofiţerii studenţi (călătorii
de studii);
- am adoptat un stil modern şi flexibil, bazat pe o relaţie
apropiată student - cadru didactic, promovând ideile originale
în locul reproducerilor sterile, bucurându-mă de apreciere şi
respect atât din partea cadrelor didacţice, cât şi din partea
studenţilor, masteranzilor şi cursanţilor;
- am participat la elaborarea planurilor, programelor analitice,
cursurilor, manualelor etc..

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane:
Comandor
prof.
univ.
dr.
Vasile
Bucinschi,
comandantul(rectorul) Academiei Forţelor Aeriene "Henri
Coandă" - Braşov, telefon 0723658885;
- Colonel prof. univ. dr. Daniel Dumitru, prorectorul
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"- Bucureşti,
telefon 0723685981;
- Colonel conf. univ. dr. ing Ioan Virca, decanul Facultății
Management Militar din Academia Forțelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu, telefon 0724289384.

Prof.univ.dr. Mircea VLADU
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