Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume

Dănilă, Ștefan

Adresă
Loc de muncă
Telefon

Personal

Fix
Mobil

+40 727790521

E-mail

detesfan@gmail.com;

Naţionalitate

Română

Data naşterii
Sex

Masculin
Domeniul ocupaţional

Apărare

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada

01.03.2018 – 01.05.2020

Funcţia sau postul ocupat

Vice-președinte companie

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

Coordonare proiect Monitorul Apărării și Securității
TID Group S.A.
Coordonare grupă contributori și organizare evenimente
01.03.2016 – 26.06.2017

Funcţia sau postul ocupat

Consilier militar al ministrului

Activităţi şi responsabilităţi principale

Asigurarea expertizei în domeniul apărării naționale

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Apărării Naționale

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Consiliere/departamentul apărare

• Perioada

05.01.2015 – 01.03.2016

Funcţia sau postul ocupat

Consilier de stat în Cancelaria Primului ministru

Activităţi şi responsabilităţi principale

Asigurarea expertizei în domeniul apărării naționale

Numele şi adresa angajatorului

Guvernul României

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Consiliere/departamentul apărare

• Perioada

27.12.2010 – 05.01.2015

Funcţia sau postul ocupat

Șeful Statului Major General

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea structurii de forțe a Armatei României.

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Apărării Naţionale, Str. Izvor, Nr. 110, Sector 5, cod 050662, Bucureşti,
România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Apărare.

• Perioada

01.10.2010 – 27.12.2010
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Funcţia sau postul ocupat

Locțiitorul șefului Statului Major General

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea structurii de forțe a Armatei României.

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Apărării Naţionale, Str. Izvor, Nr. 5, Sector 5, cod 050662, Bucureşti,
România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Apărare.

• Perioada

15.09.2008 – 01.10.2010

Funcţia sau postul ocupat

Comandant al Bazei 90 Transport Aerian

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activității unității.

Numele şi adresa angajatorului

Baza 90 Transport Aerian, str. Zborului, Otopeni, jud. Ilfov

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Transport aerian militar în Forţele Aeriene ale României

• Perioada

15.04.2008 – 15.09.2008

Funcţia sau postul ocupat

Comandant al Bazei 95 Aeriană

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activității unității.

Numele şi adresa angajatorului

Baza 95 Aeriană, str. Republicii nr. 256, Bacău, jud. Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Pilot militar pe avion militar de luptă

• Perioada

15.08.2005 – 15.04.2008

Funcţia sau postul ocupat

Șef secție metodica instruirii în zbor la Statul Major al Forțelor Aeriene

Activităţi şi responsabilităţi principale

Reglementare, control și coordonare instrucție în zbor și licențiere personal aeronautic.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Statul Major al Forțelor Aeriene, Calea București – Ploiești, nr.10, sector 1, București
Reglementare, coordonare instrucție în zbor

• Perioada

01.08.2000 – 15.08.2005

Funcţia sau postul ocupat

Ofițer 1 birou operații, comandant escadrilă și de grup la Grupul de luptă 95 Aerian

Activităţi şi responsabilităţi principale

Elaborare și actualizare documente de stat major, conducere și administrare subunitate.

Numele şi adresa angajatorului

Baza 95 Aeriană, str. Republicii nr. 256, Bacău, jud. Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Stat major și conducere subunitate de aviație militară de luptă

• Perioada

01.08.1990 – 01.10.1998

Funcţia sau postul ocupat

Instructor, comandant de patrulă

Activităţi şi responsabilităţi principale

Pregătire și executare misiuni de zbor.

Numele şi adresa angajatorului

Baza 95 Aeriană, str. Republicii nr. 256, Bacău, jud. Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Pilot militar pe avion militar de luptă

• Perioada

01.08.1987 – 01.08.1990

Funcţia sau postul ocupat

Pilot șef

Activităţi şi responsabilităţi principale

Pregătire și executare misiuni de zbor.

Numele şi adresa angajatorului

Regimentul 91 Aviație de Vânătoare, Deveselu, jud. Olt

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Pilot militar pe avion militar de luptă

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2016
Certificat de absolvire
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul Protecției Infrastructurii Critice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Bucureşti.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare.

• Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2011
Certificat de absolvire seria I, nr.0000962/662 din 22.04.2011

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Securitate națională, politici și strategie, comunicare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare „CAROL I”, Colegiul Național de Apărare,
Bucureşti.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare.

• Perioada

2006 - 2009

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în ştiinţe militare / Diplomă de doctor în ştiinţe militare, nr. 308 din 12.01.2010.

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Ştiinţe militare, și informații.
Studii aprofundate ale domeniului securității aeriene

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, Bucureşti.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii aprofundate de doctorat.

• Perioada

2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire seria G, nr.000189/1234 din 27.07.2007

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Geopolitică și geostrategie, Politici și strategii de securitate, Teoria relațiilor
internaționale.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare „CAROL I”, Colegiul Național de Apărare,
Bucureşti.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare.

• Perioada

2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de Absolvire seria D nr. 0032949/251 din 15.07.2005

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Artă operativă, management organizațional și conducerea marilor unități de Forțe
Aeriene

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare „CAROL I”, Colegiul de Război, Bucureşti.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare de perfecționare

• Perioada

1998-2000

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în ştiinţe militare/ Diplomă de Licenţă seria R nr. 0103405/200 din
31.07.2000

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Ştiinţă militară, Artă militară, Management, Istorie militară, Geografie militară,
Metodica pregătirii trupelor din forţele aeriene, Informatică, Drept aplicabil în
conflictele armate.
Înţelegerea fenomenului militar şi a interacţiunilor acestuia în cadrul sistemului
social , organizarea şi conducerea activităţilor pentru îndeplinirea misiunilor,
organizarea şi conducerea instruirii.
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare de lungă durată

• Perioada

1983 –1987

Calificarea / diploma obţinută

Ofiţer de aviație, pilot militar / Diploma seria C.O.nr.1083v din 20.08.1987 şi pilot
militar/Brevet de personal navigant de aviaţie, nr.4328

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Aerodinamică, navigație, motoare, instalații speciale, aparate de bord, echipamente
radio și structuri de aeronave, Tactica aviației, Pregătire militară generală, Instrucţia
tragerilor, Ştiinţe sociale.
Exploatarea aeronavelor școală, lucrul în punctul de comandă de nivel tactic,
desfăşurarea instrucţiei trupelor.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Aviație „Aurel Vlaicu”.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare de scurtă durată

• Perioada 1979 – 1983
Calificarea / diploma obţinută

Absolvent de liceu / Bacalaureat/ diploma seria B nr. 186682/4672 din 1983.

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie,Geografie Limba română, Limbi străine,
Educaţie fizică, Pregătire militară./Cultură generală.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul militar „Ştefan cel Mare”.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii liceale

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Limba franceză
A2

Utiliz
ator
inde
pend
ent

B2

Utiliz
ator
inde
pend
ent

Limba engleză

Vorbire
Citire

B1

Utiliz
ator
inde
pen
dent

C1

Utiliz
ator
inde
pen
dent

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1

Utiliz
ator
indep
ende
nt

A1

Utiliz
ator
inde
pen
dent

C1

Utiliz
ator
indep
ende
nt

B2

Utiliz
ator
inde
pen
dent

Exprimare
scrisă

A1

Utiliz
ator
inde
pen
dent

B2

Utiliz
ator
inde
pen
dent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini de
conducere
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere

Relaţionare în medii sociale diverse ca urmare a activităţii desfăşurate în mediile
naţional şi internaţional.
Spirit organizatoric, viziune strategică, capacitate de corecţie oportună a planului
elaborat, dobândite ca urmare a activităţii desfăşurate pe parcursul a douăzeci de
ani de carieră.
ECDL complet.
Da / B
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Informaţii suplimentare

Ordine și medalii

27.12.2021

Membru fondator al Asociației pentru Soluții Integrate de Securitate, Apărare și
Intelligence (I2DS2):
Virtutea aeronautică, în grad de comandor
Steaua României, în grad de ofițer
Officier de la Legion D’Honneur (Franța)
„Consolidarea Frăției de Arme” (Republica Moldova)
,

Ștefan Dănilă
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