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Europass 

 
                   Colonel 
conferențiar universitar doctor           

 

                                           
 
 

  

Informaţii personale  

Nume/Prenume ROMAN DANIEL 

Adresă(e)  

Telefon(oane)   

E-mail(uri) danutroman2@yahoo.ro; roman.daniel@unap.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 27 martie 1974  
  

Sex Masculin 
  

Domeniul ocupaţional Învățământ militar superior 
  

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 
 
 
 

Perioada 

martie 2018 până în prezent 
Conferenţiar universitar (şi şef comisie didactică), poziţia 13, disciplinele 
Tactica armelor forţe terestre - Rachete și artilerie antiaeriană; Protecția 
infrastructurilor critice în acțiunile  forțelor terestre, la Facultatea de 
Comandă şi Stat Major, Departamentul Forţe Terestre; 
Director Centru Învățământ cu Frecvență Redusă în Facultatea de 
Comandă și Stat Major din Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”; 
(15.04.2021 – 30.11.2023) 
martie 2017 – martie 2018 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
                                                   Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Lector universitar: Artă militară forţe terestre, Metodica proiectării şi 
simulării acţiunilor forţelor terestre, Geografie militară în Departamentul 
Forţe Terestre, Facultatea de Comandă şi Stat Major din Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I” – Bucureşti 
octombrie 2014 – martie 2017  
Instructor superior: Tactica armelor - Forţe Terestre, Artă militară – Forţe 
Terestre, Tactica armei Artilerie şi Rachete Antiaeriene în 
Departamentul Forţe Terestre, Facultatea de Comandă şi Stat Major din 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instruirea ofiţerilor studenți, masteranzi şi cursanţi pentru a deveni ofiţeri 
de stat major la eşaloane de nivel tactic, operativ și strategic ale Armatei 
României 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de apărare „Carol I” din Bucureşti  

Tipul activităţii sau  
sectorul de activitate 

Educaţie, Apărare 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2012 – Septembrie 2015 
Studii universitare de doctorat 
Domeniul ŞTIINŢE MILITARE 
la Şcoala doctorală a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” - 
Bucureşti 

Calificarea/diploma obţinută Titlu/Diplomă de doctor 
Seria J Nr. 0016294 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Strategie, artă operativă şi tactică, Metodologia cercetării ştiinţifice, 
Managementul resurselor de apărare, Artă militară – Forţe Terestre, 
Protecţia infrastructurilor critice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
IOSUD Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - Bucureşti 

  

Perioada 
 
 

Calificarea/diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

22 ianuarie – 16 martie 2018 
Cursul post universitar de conducere ,,Conducerea activităților de 
operații speciale și apărare împotriva terorismului” 
Certificat de atestare a competențelor profesionale  
Seria CA Nr. 0030530 
Sisteme informaționale, Operații speciale, Apărare împotriva 
terorismului, Informații pentru apărare, Securitate cibernetică, Teoria 
deciziei. 
Facultatea de Securitate și Apărare / Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I”. 
 
Ianuarie – aprilie 2016 
Programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru 
profesia didactică - Nivelul II (Aprofundare) 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 
Seria Ab Nr. 0026452 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi 
managementul programelor educaţionale; Didactica domeniului şi 
dezvoltări în didactica specialităţii; Practică pedagogică (în învăţământul 
liceal, postliceal şi universitar). 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
 

 
 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 

Departamentul de management militar şi de pregătire a personalului 
didactic din cadrul Facultăţii de securitate şi apărare a Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I” – Bucureşti 
 
Septembrie – Decembrie 2015 
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
specializarea ,,Managementul protecţiei infrastructurilor critice", în 
domeniul de studii Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică/Ştiinţe 
administrative 
Certificat de atestare a competenţelor profesionale 
Seria CA Nr. 0023384 
 
Ofiţer de legătură pentru protecţia infrastructurilor critice 
 
 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - Sibiu 

  

Perioada Ianuarie – aprilie 2015 
Programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru 
profesia didactică - Nivelul I (Formare iniţială) 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire, Seria X Nr. 0026060 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, Pedagogie; Didactica specialităţii; Managementul 
clasei de elevi; Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar 
obligatoriu. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Departamentul de management militar şi de pregătire a personalului 
didactic din cadrul Facultăţii de securitate şi apărare a Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I” - Bucureşti 
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Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
 furnizorului de formare 

 
Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
 furnizorului de formare 

 
Perioada 

Mai 2013 – Iunie 2013 

Programul de pregătire nivel avansat  Limba Engleză 

Certificat de participare 

Limba Engleză 

Centrul regional de resurse şi învăţare - Sibiu 

 
 
Octombrie 2012 – Noiembrie 2012 

Programul de pregătire nivel intermediar  Limba Engleză 

Certificat de participare 

Limba Engleză 

Centrul regional de resurse şi învăţare - Sibiu 

 
Octombrie 2010 – Iulie 2011  
Studii universitare de master ştiinţe militare,  
specializarea Conducere interarme – Forţe Terestre  
din cadrul Facultăţii de comandă şi stat major  
a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” - Bucureşti 

Calificarea/diploma obţinută Titlul/Diploma de master 
Seria A Nr. 0081462 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

- Artă militară FT, Tactica armelor FT, Exerciţii şi studii de stat major, 
Metodica proiectării şi simulării acţiunilor FT, Modelarea şi simularea 
acţiunilor militare.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 

 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Bucureşti 
 
Octombrie 2011 – Decembrie 2011  
Programul de iniţiere/perfecţionare pentru ocupaţia de formator,  

Titlul/Certificat de absolvire 

Seria G Nr. 00157866 

- Pregătirea şi organizarea activităţilor de formare profesională, 
- Proiectarea şi utilizarea strategiilor didactice speciale pentru atingerea 
obiectivelor formării profesionale a dulţilor 
 
Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ministerul educaţiei, 
cercetării şi inovării Cercul militar - RM.Vîlcea 
 
Octombrie 2008 – Iulie 2011  
Studii universitare de licenţă în ştiinţe economice,  
specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor  
Titlul/Diploma de licenţă 
Seria C Nr. 0402250 
 

- Administrarea afacerilor, Economia comerţului, turismului şi serviciilor. 
 
Facultatea de ştiinţe a Universităţii „1 Decembrie 1918” – Alba Iulia 
 

Perioada Februarie – Iunie 2009  
Curs stat major 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Tactica întrebuinţării în luptă a Batalionului de Artilerie şi Rachete 
antiaeriene din Forţele Terestre  
Ofiţer de stat major 

  

Perioada Noiembrie – Decembrie 2002  
Curs avansat perfecţionare comandanţi baterii artilerie antiaeriană 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
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Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Tactica bateriei de artilerie antiaeriană 
Conducerea acţiunilor bateriei de artilerie antiaeriană, de instruire a 
pesonalului din subordine în vederea executării serviciului de luptă 
permanent şi a tragerilor de instrucţie în poligoanele de specialitate. 

  

Perioada 1992 – 1996 
Institutul militar de artilerie şi rachete antiaeriene „GENERAL 
BUNGESCU” - Braşov 

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenţă 
Seria A Nr. 001745 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Ofiţer licenţiat în arma artilerie şi rachete antiaeriene,  
specializarea electromecanică  

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba maternă Limba română 

 

 
 
 
 

                                 Activitate științifică 
 

    
 

                                                  

Limba engleză  
Nivel evaluat 1/2 /1/2 în Noiembrie 2012  
Profil lingvistic realizat conform STANAG 6001, 
Limba germană – nivel cunoscător, fără evaluare STANAG 6001 
 
Teza de doctorat: ,,Modele conceptuale avansate de lucru colaborativ 
destinate creşterii interoperabilităţii sistemelor de ripostă antiaeriană, 
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2016, 267 
p. Biblioteca U.N.Ap. “Carol I”.Cota D.3933;  
Unic autor - ,,Riposta antiaeriană a forţelor terestre din perspectiva 
modelelor conceptuale de lucru colaborativ”, Bucureşti, Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2017. ISBN 978-606-660-
323-2; 
Unic autor - ,,Abordări sistemice integrate în arta planificării 
operaţionale”, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare 
„Carol I”, 2017. ISBN 978-606-660-324-9; 
Coautor - ,,Infrastructura critică – reglementări legislative şi de 
planificare a protecţiei”, Bucureşti, Editura Centrul tehnic editorial al 
armatei, 2017. ISBN 978-606-524-187-9; 
Unic autor - ,,Aspects on Critical Infrastructure from a Systemic 
Perspective”. In: Strategic Impact no. 4/2015.  Bucharest, Editura 
National Defence University 'Carol I' [Centre for Defence and Security 
Strategic Studies], 2015, pp. 72-80, ISSN 1841-5784; 
Unic autor - ,,Considerations for specialist training in the field of critical 
infrastructures protection”, The International Scientific Conference 
eLearning and Software for Education; Bucharest,  Vol. 1, (2019). pp. 
145-151, DOI:10.12753/2066-026X-19-019; 
Unic autor - ,,The perspective of military action planning in the context of 
the development of the resilience capacity in the contemporary societal 
environment”, Jurnal Romanian Military Thinking, Volumul 1, Nr. 1/ 
2021, pp. 102-117, Editor Centrul tehnic-editorial al armatei; 
Unic autor - ,,Soft systems methodology in the e-learning field of military 
design thinking”, eLSE Conference Proceedings, Volume 1 / 
2021,pp.48- 55, Editor Carol I National Defence University Publishing 
House. 
Membru în echipa de cercetare: Collaborative Project, Open topic for 
Small and Medium Enterprises, FP7 SEC-2013.7.6-1: ”Use of serious 
gaming in order to improve intelligence analysis by law enforcement 
agents”, title: Law Enforcement Intelligence Learning Application – 
LEILA (2014 – 2016), EUROPEAN COMMISSION, RESEARCH 
EXECUTIVE AGENCY, Security Research, Head of Unit, proposal no: 
608303, Brussels, 15/03/2013; 
Membru în echipa de cercetare: ,,Infrastructuri educaționale integrate 
pentru învățare inteligentă”, în cadrul Universității Naționale de Apărare 
,,Carol I”, proiect finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă  
(PNRR) - Componenta C15 – Educație; 
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Bursă în cadrul studiilor doctorale: POSDRU/159/1.5/S/138822 - Reţea 
transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi 
postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi 
informaţii” şi “Ordine publică şi siguranţă naţională” - Program de 
formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”. 

Competenţe şi abilităţi sociale Manager organizații militare, spirit de echipă, obiectivitate, altruism. 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Lider militar şi cadru didactic în cadrul Departamentului Forţe Terestre 
al Facultăţii de Comandă şi Stat Major din Universitatea Naţională de 
Apărare „CAROL I” Bucureşti, 
De concepție, elaborare, îndrumare și evaluare a articolelor, lucrărilor de 
cercetare științifică, manualelor şi regulamentelor generale pentru forţe 
terestre în specialitatea / arma rachete şi artilerie antiaeriană forţe 
terestre, protecţia infrastructurilor critice. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea sistemelor şi platformelor de simulare aferente planificării 
acţiunilor militare şi protecţiei infrastructurilor critice. Întrebuinţarea în 
luptă a punctelor de comandă nivel tactic PU-12, SCHORAR-
OERLIKON, specializat în arma artilerie şi rachete antiaeriene:  
Complexul Antiaerian GEPARD, Complexele de Rachete Antiaeriene 
C.A. -95., C.A. - 94., tunul antiaerian 2x30 mm, tunul antiaerian 35 mm 
Oerlikon. Utilizarea simulatoarelelor aferente acestor complexe. 

  

Competenţe şi aptitudini  
de utilizare a calculatorului 

 
Utilizare curentă a aparaturii de birou, MS Office, Internet. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Literatură, presa scrisă, desen tehnic, manualistică materiale de modelat 
  

  

 

Permis(e) de conducere 

 
                         
                           Informaţii suplimentare 
                                  Persoane de contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Data  15.09.2022 

Permis de conducere, categoriiIe B şi C. 
   Brevet de mecanic conductor TANC LEOPARD 1 / GEPARD, Tanc T55; 
 
 
General de brigadă Pop Daniel (Comandant  - Universitatea Națională de 
Apărare ,,Carol I”); 
Colonel conf.univ.dr. Marius-Victor ROȘCA (Prorector pentru învățământ  
- Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”); 
Colonel conf.univ.dr. lucian ISPAS (Prorector - locțiitor al comandantului 
pentru probleme de învațământ, Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae 
Bălcescu”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                                             Daniel ROMAN 

  


