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INFORMAŢII PERSONALE      NEAGU Aurel - Constantin  
 

       

  

   

  

Sexul Masculin     |     Data naşterii 24.01.1968     |     Naţionalitatea Română  

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 
 

 
 

 

 

POZIŢIA:  
 Comandantul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” 

15.07.2016 -  12.04.2018  Locțiitor al comandantului  

Colegiul Național Militar „Dimitrie cantemir”, Str. Republicii, nr. 75, Breaza, jud. Prahova 

▪ organizez, conduc și analizez periodic activitatea de stat major din colegiu; 

▪ îndeplinesc atribuțiile șefului structurii de securitate și coordonez activitatea de protecţie a 
informaţiilor clasificate desfășurată în colegiu; 

▪ coordonez activitatea de relaţii internaţionale la nivelul unităţii; 

▪  răspund de ordinea şi disciplina interioară; 

▪ conduc activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului militar și civil din instituție; 

▪ asigur buna desfășurare a serviciului interior; 

▪ coordonez și verific activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi 
tehnicii militare din înzestrarea colegiului; 

▪ coordonez activitatea de redactare a ordinului de zi pe unitate şi a registrului istoric; 

▪ coordonez activitatea pentru elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor în domeniul culturii şi 
educaţiei personalului militar şi civil, precum şi a celor de pregătire psihică pentru luptă a acestuia; 

▪ pregătesc și verific şefii de detaşamente/echipe care pleacă în misiuni; 

▪ iniţiez, la ordinul comandantului unităţii, procesul de eliberare, revalidare şi retragere a documentelor 
de acces la informaţii clasificate pentru personalul din subordine; 

▪ planific şi execut controale la structurile subordonate. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ militar preuniversitar  

01.10.2014 -  prezent  Lector universitar doctor / cadru didactic asociat 

Facultatea de Management Militar, Departamentul Ştiinţe Tehnice, Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”, Str. Revoluţiei, nr. 3-5, Sibiu 

▪ desfăşor activităţi didactice la disciplinele: “Scenarii tactice”; „Tactica subunităţilor de transport, 
evacuare, mentenanţă„;  „Sisteme constructive specifice tehnicii de blindate”, „Tactica subunităţilor 
de arme” şi „Didactica specialităţii militare”; 

▪ particip la elaborarea de cursuri, manuale şi lucrări de cercetare ştiinţifică; 

▪ îndrum elaborarea lucrărilor de absolvire/licenţă de către studenţi. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ militar universitar de educaţie şi cercetare ştiinţifică  

01.01.2013 -  15.07.2016  Coordonator program / Formator / Evaluator 

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Str. Nicolae Dobrin, nr. 2-4, Piteşti 

▪ coordonez programe de formare profesională pentru ocupaţiile „FORMATOR” cod COR 242401, 
„EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE” cod COR 242405, „EVALUATOR DE 
FURNIZORI ŞI PROGRAME DE FORMARE” cod COR 242408, „INSPECTOR / REFERENT 
RESURSE UMANE” cod COR 333304, „MANAGER RESURSE UMANE” cod COR 121207, 
„MANAGER DE SECURITATE” cod COR 121306 şi  „MAISTRU INSTRUCTOR” cod COR 235907; 

▪ desfăşor activităţi didactice în cadrul acestor programe de formare; 

▪ membru în comisiile de examinare. 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţia adulţilor  
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01.06.2010 – 14.08.2016 Şef  Secţie Învăţământ şi Instrucţie 

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Str. Nicolae Dobrin, nr. 2-4, Piteşti 

▪ conduc activitatea secţiei, potrivit normelor legale, atribuţiilor specifice înscrise în fişa postului şi 
precizărilor şefilor ierarhici pe linia învăţământului militar şi instrucţiei; 

▪ coordonez procesul de învăţământ militar şi instrucţie, în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii 
acestora, prin îmbunătăţirea managementului educaţional şi folosirea judicioasă a resurselor; 

▪ coordonez elaborarea documentelor de curriculum educaţional la nivelul şcolii de aplicaţie, într-o 
concepţie unitară, integrată, etapizată şi diferenţiată pe niveluri de învăţământ; 

▪ coordonez procesul de formare continuă a personalului didactic din centrele de instruire a unităţilor 
pentru luptă în vederea alinierii la standardele educaţionale moderne; 

▪ îndeplinesc şi atribuţiile secretarului consiliului de învăţământ şi secretarului biroului executiv al 
consiliului de învăţământ; 

▪ propun constituirea comisiilor de lucru specifice activităţilor de învăţământ; 

▪ particip la elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al şcolii de aplicaţie; 

▪ desfăşor activităţi didactice potrivit sarcinilor personalului de conducere şi îndrumare; 

▪ particip la elaborarea unor cursuri, manuale şi lucrări de cercetare ştiinţifică; 

▪ elaborez şi centralizez documentele ce se analizează în consiliul de învăţământ; 

▪ elaborez darea de seamă privind starea învăţământului şi instrucţiei şi particip la elaborarea 
autoevaluării stării structurii, pe linia învăţământului militar şi instrucţiei. 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ  de formare continuă şi Instrucţie 
 
 

29.01.2012 – 17.08.2012 C.J. 5 – OF 5, Strategic Planner / Borders Planner 
J-1 (Personal şi Mobilizare) şi Centrul de Comandă Operaţional din Statul Major General, Str. Izvor, nr. 
110, sector 5, cod poştal 050561, http://www.mapn.ro/smg/ 

▪ planurile de operaţii privind planificarea forţelor dispuse pe frontiera internaţională dintre Afganistan şi 
Pakistan;  

▪ operaţiile la nivel tactic, reglementările de ordin politic, Procedurile Standard de Operare şi ordinele 
specifice ducerii operaţiilor la frontieră  - Near Border Operations (NBO); 

▪ planificarea, pregătirea şi integrarea Echipelor de Asistenţă a Forţelor de Securitate (SFAT) şi a 
Echipelor de Asistenţă Militară (MAT); 

▪ asigurarea facilitării tranziţiei echipelor române, bulgare, lituaniene, australiene şi slovace.  
Tipul sau sectorul de activitate Regional Command South, Combined Joint Task Force (C.J.T.F.) 82 

Airborne Division  – Kandahar, T.O. (Teatrul de Operaţii) AFGANISTAN 

01.09.2008 – 31.05.2010 Instructor superior (şi şef de catedră)  
Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto al Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul ” 
Str. Nicolae Dobrin, nr. 2-4, Piteşti 

▪ elaborează programele analitice pentru disciplinele predate în cadrul catedrei; 

▪ desfăşoară activităţi didactice la disciplinele:“Dinamica autovehiculelor”, „Cunoaşterea şi exploatarea 

tehnicii de tancuri”, “Metodica instrucţiei tactice a unităţilor şi subunităţilor de tancuri”, „Instrucţia 

tragerilor cu armamentul de pe tanc”, „Metodica instrucţiei tehnice”, „Mentenanţa tehnicii blindate de 

tancuri” şi „Mecanică tehnică”;  

▪ proiectează obiective didactice operaţionale pentru temele şi şedinţele disciplinelor predate; 

▪ elaborează manuale, cursuri, lecţii, culegeri de exerciţii, aplicaţii şi teste de evaluare sau 
autoevaluare la disciplinele predate şi îndrumă subordonaţii în această activitate; 

▪ organizează examenele la disciplinele predate şi participă la verificările desfăşurate de instructorii; 

▪ îndrumă elaborarea lucrărilor de curs; 

▪ desfăşoară cercetare pedagogică şi ştiinţifică în scopul modernizării învăţământului; 

▪ organizează asigurarea materialelor didactice şi a sistemelor tehnice pentru activităţile didactice; 

▪ stabileşte măsuri pentru creşterea eficienţei procesului de învăţământ şi a performanţelor; 

▪ publică studii şi articole în revistele de specialitate, în presa militară şi / sau civilă. 

Tipul sau sectorul de activitate  Catedra Cursuri Nivel din structura Instrucţie şi Educaţie 

03.11.2008 – 20.05.2009 Comandant al  Detaşamentului ANA (Afghan National Army) TRAINING XI 
Comandamentul Operaţional Întrunit din Statul Major al Forţelor Terestre, Drumul Taberei, nr. 9 -11, 
sector 6, Bucureşti, https://www.forter.ro/ro/contact 

▪ misiuni de instruire a Armatei Naţionale Afgane (infanterie, armament greu de infanterie, cercetare, 
instrucţia şoferilor şi mecanicilor conductori, artilerie, tancuri, serviciul medical, consilierea 
comandanţilor de plutoane şi companii în acţiunile de luptă); 

▪ deprinderi manageriale şi stil de conducere adecvat pentru mobilizarea subordonaţilor; 
 

 

http://www.mapn.ro/smg/
https://www.forter.ro/ro/contact
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▪ identificarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa forţelor proprii; 

▪ luciditate şi profesionalism în condiţii de efort fizic şi psihic prelungit; 

▪ gestionarea eficientă a situaţiilor generate de producerea unor evenimente / incidente; 

▪ angajarea structurii comandate în acţiuni, în limitele mandatului aprobat; 

▪ capacitate de analiză, sinteză şi decizie, în conducerea acţiunilor militare; 

▪ calităţi comportamentale, trăsături morale şi abilităţi pentru câştigarea rerspectul subordonaţilor şi 
încrederea partenerilor de coaliţie; 

▪ respectarea normativelor în vigoare în elaborarea şi transmiterea mesajelor în mass-media şi 
crearea unei bune imagini a detaşamentului, instituţiei militare şi a României. 

Tipul sau sectorul de activitate Detaşamentul ANA TRAINING XI – T.O. AFGANISTAN – CJTF VIII 

31.03.2007 – 01.09.2008 Ofiţer cu protecţia informaţiilor clasificate 

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Str. Nicolae Dobrin, nr. 2-4, Piteşti 

▪ coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor în cadrul componentelor interne şi subordonate; 

▪ monitorizează aplicarea prevederilor actelor normative pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; 

▪ identifică vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi 
propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

▪ identifică persoanele care, prin acţiunile sau inacţiunile lor, pot pune în pericol protecţia informaţiilor 
clasificate şi previne accesul neautorizat al respectivelor persoane la astfel de informaţii; 

▪ deţine evidenţa echipamentelor S.I.C. (Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii), autorizate să 
funcţioneze în incinta instituţiei;  

▪ monitorizează echipamentele care intră / ies în / din zonele de securitate. 

Tipul sau sectorul de activitate   Protecţia informaţiilor clasificate 

01.06.2005 - 31.03.2007  Ofiţer 3 în Biroul Planificare, Coordonare, Evaluare şi Evidenţă Instrucţie 
Centrul de Pregătire pentru Blindate al Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul ”,Str. 
Nicolae Dobrin, nr. 2-4, Piteşti 

▪ Planificarea, coordonarea, evaluarea şi evidenţa instrucţiei; 

▪ desfăşoară activităţi didactice la disciplinele “Leadership militar” şi “Metodica instrucţiei unităţilor şi 
subunităţilor de blindate”; 

▪ Implementarea standardelor de instruire conform Doctrinei Forţelor Terestre; 

▪ planificarea poligoanelor şi a bazei materiale necesară instruirii pentru toate tipurile de cursanţi; 

▪ prelucrarea oportună a rezultatelor evaluărilor periodice şi actualizarea bazelor de date. 

Tipul sau sectorul de activitate Instrucţie  

01.03.2003 – 01.06.2005 Ofiţer 3 Biroul S 3 Operaţii şi Instrucţie 

Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”,  Str. Nicolae Dobrin, nr. 2-4, Piteşti 

▪ evidenţa, punerea în aplicare şi lucrul cu documentele operative ale unităţii; 

▪ pune în aplicare prevederile Planului cu Principalele Activităţi; 

▪ organizează examenele de obţinere/menţinere a specialităţii de clasă; planifică şi înştiinţează 
unităţile din garnizoană asupra activităţilor în poligon; 

▪ asigură planificarea şi pregătirea personalului de serviciu. 

Tipul sau sectorul de activitate  S 3 Operaţii şi Instrucţie 

01.05.2001 - 01.03.2003 Şef S 3 Operaţii şi Instrucţie şi responsabil cu protecţia documentelor naţionale şi 
NATO clasificate 
Baza 6 Instrucţie Tancuri a Şcolii de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Str. Nicolae 
Dobrin, nr. 2-4, Piteşti 

▪ evidenţa, punerea în aplicare şi lucrul cu documentele operative ale unităţiii; 

▪ pune în aplicare prevederile Planului cu Principalele Activităţi ; 

▪ transmite extrase din  Planul cu Principalele Activităţi compartimentelor / structurilor cu atribuţii; 

▪ asigură punerea în aplicare a Planului de Pregătire a cadrelor şi personalului civil din unitate. 

Tipul sau sectorul de activitate  S 3 Operaţii şi Instrucţie 

        01.04.1998 – 01.05.2001 Şef stat major Batalionul Instrucţie şi Asigurare Învăţământ 

Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”,  Str. Nicolae Dobrin, nr. 2-4, Piteşti 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

▪ răspunde de pregătirea teoretică şi de specialitate a personalului din cadrul batalionului; 

▪ asigură resursele umane, tehnice şi materiale necesare desfăşurării învăţământului şi instrucţiei; 

▪ asigură participarea la cursuri de carieră / perfecţionare / specializare a personalului din subordine; 

▪ răspunde de starea de operativitate a tehnicii din evidenţa batalionului; 

▪ pune în aplicare planurile de intervenţie cu trupe şi tehnică în caz de dezastre. 

Tipul sau sectorul de activitate  Statul major al batalionului 

01.09.2006 – 01.04.1998 Comandant Companie Tancuri 

Batalionul 27 Tancuri, Piteşti 

▪ răspunde de pregătirea teoretică şi de specialitate a personalului din cadrul companiei; 

▪ răspunde de starea de operativitate a tehnicii din evidenţa companiei; 

▪ pune în aplicare planurile de intervenţie cu trupe şi tehnică în caz de dezastre; 

▪ Ţine evidenţa specialiştilor de clasă şi înaintează situaţiile periodice la compartimentele unităţii. 

Tipul sau sectorul de activitate  Compania 1 Tancuri 

01.09.1989 – 01.09.2006 Comandant Pluton Tancuri 

Regimentul 27 Tancuri, Piteşti 

▪ răspunde de pregătirea teoretică şi de specialitate a personalului din cadrul plutonului; 

▪ răspunde de starea de operativitate a tehnicii din evidenţa plutonului; 

▪ participă la formele de pregătire din cadrul grupei comandamentului. 

Tipul sau sectorul de activitate  Compania 2 Tancuri  

2004 - 2007 DOCTOR  
(Diplomă de doctor) Nivel 8 EQF 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie şi Academia Tehnică Militară 

Domeniul:     Inginerie mecanică 
Titlul tezei: Studii şi cercetări asupra stabilităţii autovehiculelor speciale la deplasarea pe căi 
neamenajate şi în teren greu. 
Bază:            Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării  şi Tineretului, nr. 3439 din 12.03.2008 

2014 - 2016 Master 
(Diplomă de master) Nivel 7 EQF 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de securitate şi apărare, domeniul – Informaţii 
şi securitate naţională, programul de studii universitare de master, Bucureşti. 

Specializarea:                                           Securitate şi apărare. 
Competenţe profesionale dobândite:  Capacitatea de a utiliza conceptele şi noţiunile din domeniul 
studiilor de securitate, geopolitică, managementul crizelor, politicilor şi strategiilor NATO, UE, etc. /  
Capacitatea de a elabora scenarii de securitate şi geostrategie / Capacitatea de analiză aprofundată a 
fenomenelor politico-militare interne, regionale şi globale în domeniul securităţii şi apărării / 
Capacitatea de a dezvolta teorii în domeniul securităţii şi apărării prin fundamentarea unor concepte şi 
principii de referinţă specifice. 

2003 - 2004 Master 
(Diplomă de master) Nivel 7 EQF 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

Specializarea:               Optimizarea constructivă a autoturismelor. 
Discipline studiate: Optimizarea motoarelor pentru automobile / Dinamica autopropulsării 
autoturismelor pe roţi / Modele de studiu pentru vibraţiile autoturismelor / Proiectarea sistemică a 
autoturismelor / Optimizarea echipamentelor de propulsie / Noxe şi depoluare / Mecatronică / 
Tehnologii de fabricare /  Managementul firmelor. 

2002 - 2006 Licenţă în Managementul Organizaţiei, domeniul Ştiinţă Militară şi 
Informaţii, specializarea Managementul Organizaţiei 
(Diplomă de licemţă) 

Nivel 6 EQF 

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu 
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Discipline studiate:  Teoria  şi managementul organizaţiilor / Psihologie socială / Sociologie / Economie 
politică / Matematici superioare / Filozofie / Drept internaţional umanitar / Informatică / Etică, 
deontologie şi educaţie militară /  Politologie / Protecţie psihologică  / Comunicaţii militare / Probabilităţi 
şi statistică / Elemente de artă militară / Operaţii militare în sprijinul păcii /  Managementul resurselor 
umane /  Electrotehnică ,sisteme electrice şi automatizări / Metodică  / Managementul calităţii totale. 

01.09.1998 – 01.07.2002 - Licenţă în Inginerie Mecnică, specializarea Autovehicule Rutiere; 
- Titlulul de INGINER DIPLOMAT 
 (Diplomă de licemţă) 

Nivel 6 EQF 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 
 
Discipline studiate: Analiză matematică / Matematici speciale / Geometrie descriptivă şi desen tehnic / 
Algebră / Studiul materialelor / Programarea calculatoarelor / Grafică pe calculator / Fizică / Mecanică 
analitică / Organe de maşini / Mecanisme / Termotehnică şi maşini termice / Vibraţii mecanice / Maşini 
unelte şi control dimensional / Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice / Metoda elementului finit / 
Electrotehnică şi maşini electrice / Electronică şi automatizări / Dinamica autovehiculelor / Construcţia 
şi calculul autovehiculelor / Construcţia şi calculul motoarelor de autovehicule / Echipament electric şi 
electronic pentru autovehicule / Pedagogie / Tribologie / Fiabilitate şi terotehnică / Proiectare asistată 
de calculator / Transmisii automate pentru autovehicule / Ingineria calităţii / Management / Marketing /  
Dinamica accidentelor de circulaţie / Expertiza tehnică a accidentelor de circulaţie. 

04.10.2010 – 14.01.2011 Conducere în domeniul managementului educaţional 
– Curs postuniversitar de perfecţionare  
(Certificat de absolvire) 

Nivel 6 EQF 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Departamentul de management militar şi de pregătire a 
personalului didactic, Bucureşti 

Discipline studiate: Politici educaţionale  / Sociologia educaţiei  /  Management educaţional / Marketing  
/  Pedagogie  /  Instruire asistată de calculator  /  Limbi moderne – Limba engleză. 

01.11.2002 – 30.03.2003 Curs postuniversitar de perfecţionare - Managementul Resurselor 
Umane, Logisticii şi a Tehnologiilor de Informare şi Comunicare 
(Certificat de absolvire) 

      

Nivel 6 EQF 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Electronică şi Electromecanică 

 
Discipline studiate: Teoria generală a managementului / Managementul resurselor materiale şi 
financiare / Noţiuni de buget, finaţe şi contabilitate / Managementul resurselor umane / Managementul 
logisticii / Managementul proiectelor şi programelor / Metode şi tehnici de comunicare / Cerinţe şi 
standarde de calitate / Artă strategică / Concepte de bază din TIC / Managementul stocării, procesării 
şi prezentării datelor / Reţele celulare de comunicaţii / Echipamente pentru comunicaţii mobile. 

01.09.1998 – 01.07.2002 Modulul pedagogic - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
(Certificat de absolvire) 

Universitatea din Piteşti 

Discipline studiate: Psihologie  /  Pedagogie  /  Metodică  /  Practică pedagogică. 

09 - 16.11.2011 Tutor pe platforma educaţională ILIAS  

(Certificat de absolvire) 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la 
distanţă, Bucureşti 

Discipline studiate: Cunoaşterea şi utilizarea platformei educaţionale ILIAS. 

04.05 – 26.06.2015 Manager resurse umane – Cod COR 121207 
(Certificat de absolvire şi Supliment descriptiv al certificatului) 

Nivel 6 EQF 

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” prin Autoritatea Naţională pentru Calificări 
Argeş 

Competenţe profesionale dobândite: Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane / 
Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane / Coordonarea elaborării politicilor şi 
programelor de resurselor umane / Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane / 
Elaborarea strategiei de resurse umane / Monitorizarea costurilor de personal / Monitorizarea 
sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei / Organizarea activităţii departamentului de resurse 
umane / Reprezentarea compartimentului de resurse umane. 
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10 – 28.11.2014 Manager de securitate – Cod COR 121306 
(Certificat de absolvire şi Supliment descriptiv al certificatului) 

Nivel 6 EQF 

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” prin Autoritatea Naţională pentru Calificări 
Argeş 

Competenţe profesionale dobândite: Organizarea sistemului de management al securităţii / 
Verificarea conformităţii cu prevederile din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă / Urmărirea 
conformităţii cu prevederile din  domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie a mediului  /  
Dezvoltarea profesională de securitate / Organizarea securităţii personalului / Asigurarea securităţii 
documentelor / Stabilirea securităţii industriale / Organizarea securităţii sistemelor informatice şi de 
comunicaţii. 

12.03 – 07.04.2014 Evaluator de furnizori şi programe de formare – Cod COR 242408 
(Certificat de absolvire şi Supliment descriptiv al certificatului) 

Nivel 6 EQF 

Casa Corpului Didactic  Argeş 

Competenţe profesionale dobândite:  Verificarea instrumentelor de evaluare / Evaluarea îndeplinirii 
criteriilor de autorizare / Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului de 
formare profesională / Aplicarea cerinţelor de asiguarare a calităţii în formarea profesională continuă  / 
Verificarea transpunerii standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională în programa 
de pregătire. 

08.07 – 03.08.2013 Evaluator de competenţe profesionale – Cod COR 242405 
(Certificat de absolvire şi Supliment descriptiv al certificatului) 

Nivel 6 EQF 

Asociaţia Centrul de Resurse şi Iniţiative Strategice,  Argeş 

Competenţe profesionale dobândite: Planificarea şi organizarea evaluării /  Înregistrarea şi raportarea 
rezultatelor evaluării / Efectuarea evaluării / Elaborarea instrumentelor de evaluare / Analiza 
informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa / Verificarea internă a proceselor de evaluare  /  
Verificarea externă a proceselor de evaluare. 

10.09 – 02.11.2012 Formator – Cod COR 242401 
(Certificat de absolvire şi Supliment descriptiv al certificatului) 

Nivel 6 EQF 

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” prin Autoritatea Naţională pentru Calificări 
Argeş 

Competenţe profesionale dobândite: Pregătirea formării /  Realizarea activităţilor de formare  / 
Evaluarea participanţilor la formare  /  Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare / 
Marketing-ul formării  /  Proiectarea programelor de formare  / Organizarea programelor şi a stagiilor 
de formare  /  Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare. 

01 – 09.03.2012 Specializare pe autovehicule din categoria MRAP (Mine Resistant Ambush 
Protected Vehicle  - vehicule rezistente la mine şi protejate la ambuscade) de tip 
MaxxPro 

(Certificat de absolvire) 

Joint Program Office, Mine Resistant Ambush Protected Vehicle, MaxxPro OPNET Course - Regional 
Command South, Kandahar, Afghanistan 

Deprinderi şi abilităţi acumulate: Cunoaştere, exploatare şi mentenanţa autovehiculelor de tip MRAP 
în condiţii extreme, deşertice. 

22.03 – 02.04.2010 Brevetare pe autovehicule din categoria HMMWV (High Mobility Multipurpose 
Wheeled Vehicle) de tip Humvee şi URO – VAMTAC S3 

(Certificat de absolvire şi Brevet de mecanic conductor) 

Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto „Pandele Predescu”, al Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de 
Luptă „Mihai Viteazul ”,Str. Nicolae Dobrin, nr. 2-4, Piteşti 

Deprinderi şi abilităţi acumulate: Cunoaşterea, exploatarea şi mentenanţa autovehiculelor de tip 
HMMWV. 

08-30.12.2008 Instructor împotriva dispozitivelor explozive improvizate (In–Theatre Counter – 
Improvised Explozive Device Course / Trainer) – Curs specializare 
(Certificat de absolvire) 

RCAC (Regional Command Assistance Center) HEADQUARTERS ISAF KABUL  AFGHANISTAN 
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Abilităţi acumulate: Cunoaşterea minelor şi a dispozitiveleor explozive improvizate / Modul de acţiune 
la descoperirea acestora. 

28.03.2005 – 17.06.2005 Însuşirea terminologiei militare specifice N.A.T.O.  

(Diplomă de absolvire şi Certificat de competenţă lingvistică)  

Centrul de Limbi Străine al Forţelor Terestre, Sibiu 

Curs intensiv de bază şi proceduri NATO – nivel intermediar, de limbă engleză 

01.10.2003 – 26.03.2004 Însuşirea terminologiei generale de limbă engleză  

(Diplomă de absolvire şi Certificat de competenţă lingvistică) 

Centrul de Limbi Străine al Forţelor Terestre, Sibiu 

Curs intensiv de învăţare a limbii engleze, de terminologie generală 

04.08 – 15.08.2003 Cunoaşterea instrumentelor Microsoft Office - curs de formare şi lucru practic  

(Certificat de absolvire) 

Structura Comunicaţii şi Informatică din Statul Major al Forţelor Terestre 

Abilităţi acumulate: Perfecţionarea aptitudinilor de operare pe calculator / Administrarea fişierelor / 
Word  /  Excel  /  PowerPoint  /  Access  /  Internet şi Poşta Electronică. 

01.11.2001 – 20.12.2001 Operator PC 
(Certificat de absolvire) 

S.C. Compania Adiona Internaţional, acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Piteşti 

Abilităţi acumulate: Aptitudini de bază de operare pe calculator 

01.10 – 31.12.1997 Ocuparea funcţiilor în statul major al unităţilor de tancuri. Curs de Stat Major – 
Ofiţeri Tancuri 
(Certificat de absolvire) 

Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti 

Abilităţi acumulate: Însuşirea principalelor activităţi desfăşurate de personalul din statul major, în situaţii 
de pace, criză şi război / Elaborarea şi lucrul cu documentele de organizare, planificare şi desfăşurare 
a acţiunilor militare,  specifice statelor majore. 

01.08 – 30.10.1994 Ocuparea funcţiilor de comandant de companie -  Curs de Pregătire Comandanţi 
Companii Tancuri 
(Certificat de absolvire) 

Centrul de Pefecţionare a Pregătirii Cadrelor de Infanterie şi Tancuri, Făgăraş   

Abilităţi acumulate: Elaborarea şi lucrul cu documentele de organizare, planificare şi desfăşurare a 
acţiunilor militare, la nivelul batalioanelor de tancuri / Elaborarea şi lucrul cu documentele de 
organizare, planificare şi desfăşurare a exploatării şi mentenanţei tehnicii de tancuri. 

1986 - 1989 Absolvirea şcolii militare şi acordarea gradului de ofiţer  
(Diplomă de ofiţer) 

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti 

Discipline studiate: Instrucţia tactică de tancuri şi asigurare tehnică de blindate  /  Trageri, cunoaştere 
şi conducerea tehnicii de tancuri  /  Mecanică tehnică şi noţiuni de electortehnică şi electronică  / 
Filozofie  /  Economie politică  /  Administraţie  /  Informatică militară  /  Pregătire psihopedagogică şi 
metodică  /  Limbi străine – limba franceză. 

       1982 - 1986 Bacalaureat 
(Diplomă de bacalaureat) 
Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza  
Profil: matematică fizică 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 
 

 

 

 

 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

Publicaţii 
 Proiecte   

 

 F.T./Tc - 7 Manualul de cunoaştere şi mentenanţă al tancului T.R.-85 M1, Editura Piteşti, 2008, 
(Aprobat cu nr. S.M.F.T.-89/06.05.2008); 

▪ Criterii şi modalităţi de evaluare în şcolile de aplicaţie , Lucrare de cercetare ştiinţifică, Sesiunea 

de Comunicări Ştiinţifice a U.N.Ap. „Carol I”, 10.01.2010;  

▪ Competenţa educativă a instructorilor militari din şcolile de aplicaţie , Lucrare de absolvire, Cursul 
postuniversitar de perfecţionare – conducere în domeniul managementului educaţional, organizat 
de Departamentul de management militar şi de pregătire a personalului didactic al U.N.Ap. „Carol 
I”, 11-13.01.2010; 

▪ Blindatele Coaliţiei conduse de militarii români în teatrul de operaţii Afganistan, Buletin de teorie 

militară, editat de Statul Major al Forţelor Terestre, (supliment al „Revistei Forţelor Terestre“), anul II, 
Nr. 3(7) 2010. ISSN 1582-1296.- http://www.rft.forter.ro/_wsn/06_arhiva/pdf/2010-t-3.pdf; 
 

 
 

Limba(i) maternă(e) Română  
 

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2  C1  B1  B2  C1  

 Certificat de competenţă lingvistică STANAG 6001 nivel (2,2,2,2)  

Franceză B1  B2  A2  A2  A2  

Rusă        A2        A2        A1        A2        A1 

Pashtu        A1       -        A1        -       - 

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de comandant / şef structură militară, 
datorită lucrului direct cu structuri organizaţionale militare; 

▪ putere de persuasiune şi demonstrare, inclusiv prin exemplul personal; 

▪ responsabil de activităţi de evaluare şi lucru în cadru multinaţional; 

▪ responsabil de prezentări, dezbateri, participări şi organizări de grupuri de lucru. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership / manager a unor structuri de instruire / pregătire, în ţară şi străinătate; 

▪ comandant al unor misiuni militare în ţară şi teatrul de operaţii; 

▪ şef structură de învăţământ şi instrucţie. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ activităţi didactice potrivit sarcinilor personalului de conducere şi îndrumare; 

▪ capacitate de sinteză şi coordonare a activităţilor; 

▪ iniţiativă şi creativitate în derularea unor proiecte; 

▪ competivitate şi focalizare pe rezultate; 

▪ asumarea responsabilităţii; 

▪ adaptabilitate la noi provocări; 

▪ elaborarea,lucrul, mânuirea şi gestionarea documentelor clasificate; 

▪ cunoaşterea proceselor de control a calităţii educaţiei, lucrul cu acestea şi aplicarea diferitelor forme. 

Competenţe informatice  ▪ aptitudini de operare pe calculator, administrarea fişierelor, Word, Excel, PowerPoint, Access,  
Internet şi Poşta Electronică. 

Alte competenţe  ▪ Lucrul în echipă, cooperare, relaţionare cu alte persoane/grupuri; 

▪ Proactivitate; 

▪ Mecanică; Electronică; Modelism; Aeromodelism; 

▪ Pictură. 

Permis de conducere  ▪ Categoria B, C / 2002, Autovehicule; 

▪ Brevet tanc T 55, TR 85, TR 85 M1; 

▪ Brevet HMMWV, MRAP COUGAR , RG 33, MAXX PRO / U.S.A, URO VAMTAC  S3 / SPANIA. 

http://www.rft.forter.ro/_wsn/06_arhiva/pdf/2010-t-3.pdf
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 Referinţe Referinţele pot fi furnizate la cerere 
 

 
 
 
  

Colonel lector universitar doctor inginer 
                                                                                                                                                                               Aurel – Constantin NEAGU 

Publicaţii 

Proiecte 

 

▪ Integrarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice militare româneşti în spaţiul unic european, Revista 

Centrului de Instruire pentru Tancuri şi Auto, ,,La posturi”, Nr. 1/2011 -Piteşti, 01 martie 2011; 

▪ Politicile Uniunii Europene privind formarea formatorilor şi statutul formatorilor la nivel european, 

Revista Centrului de Instruire pentru Tancuri şi Auto, ,,La posturi”, Nr. 1/2013 -Piteşti, 01 august 
2013; 

▪ Statutul formatorului şi al instructorului militar, Găndirea militară românească. Revistă  de teorie şi 

ştiinţă militară editată de Statul Major General al Armatei României, Nr. 5, 6 / 2013. (Revista 
Găndirea militară românească este inclusă în baza de date Index Copernicus International). ISSN 
1842-8231. http://www.mapn.ro/smg/gmr/Arhiva_pdf/2013/revista__5.pdf 

Distincţii 

 

▪ Specialist de clasă Instrucţie şi Învăţământ – cls. I-a; 

▪ Specialist de clasă în arma tancuri – cls. I-a; 

▪ Semnul onorific „ÎN SERVICIUL ARMATEI PENTRU 15 ANI / 20 ANI / 25 ANI”; 

▪ Medalia  NATO „NON ARTICLE 5 NATO MEDAL” pentru servicii împreună cu NATO în operaţiunile 
ISAF din Afganistan, pentru perioada noiembrie 2008 – mai 2009; 

▪ Medalia „MERITORIOUS SERVICE”, acordată de preşedintele S.U.A. pentru serviciul meritoriu 
alături de Comandamentul Multinaţional Întrunit Phoenix / U.S Kabul - Afganistan.; 

▪ Medalia „MERITORIOUS SERVICE”, acordată de comandantul Armatei S.U.A. prin CSTC – A 
(Comandamentul Întrunit al Securităţii Tranziţiei – Afganistan) pentru servicii meritorii excepţionale în 
sprijinul operaţiei Enduring Freedom; 

▪ Medalia „ARMY COMMENDATION”, acordată de Departamentul Apărărtii U.S., pentru rezultate 
deosebite alături de Comandamentul Multinaţional Întrunit Phoenix/U.S. Kabul - Afganistan; 

▪ Diploma de excelenţă pentru profesionalism şi dăruire în timpul executării misiunii în T.O. Afganistan, 
acordată de Comandantul Comandamentului Operaţional Întrunit – Buzău; 

▪ Titlul de „FIU AL ARGEŞULUI” pentru prestigiul moral, profesional şi civic în domeniul Armatei, 
acordat în temeiul hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 154 din data de  25.08.2010, cu prilejul 
ediţiei a IV-a a Zilelor Fiilor şi Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului şi Muscelului; 

▪ Medalia  NATO „NON ARTICLE 5 NATO MEDAL” pentru servicii împreună cu RC-SOUTH, 
Kandahar  în operaţiunile ISAF din Afganistan, pentru perioada februarie – august 2012; 

▪ Certificat de apreciere, onoare şi respect, acordat pentru camaraderia, colaborarea remarcabilă, 
înaltul profesionalism şi relaţia excepţională cu Elementul Naţional de Sprijin, pe timpul misiunii din 
Teatrul de Operaţii Afganistan – Kandahar, februarie – august 2012; 

▪ Medalia „ARMY COMMENDATION”, acordată de comandantul Diviziei 82 Aeropurtate S.U.A. 
pentru servicii meritorii excepţionale pe timpul desfăşurării operaţiei Enduring Freedom alături de 
CJTF-82, Comandamentul Regional Sud Kandahar- Afganistan, 15 februarie – 15 august 2012; 

▪ Emblema de Merit „În slujba Păcii” clasa a II-a, acordată la 12.11.2012 de Şeful Statului Major 
General, în semn de apreciere a rezultatelor meritorii obţinute pe timpul desfăşurării activităţilor 
specifice în funcţia de ofiţer de stat major în Comandamentul Regional Sud Afganistan; 

▪ Titlul de „Militar Veteran”, acordat la data de 01.12.2012 cu brevetul seria MV, nr. 000459 din 
18.01.2013, în baza Ordinului nr S.P.M.V. 7 din 29.11.2012; 

▪ Începând cu 11.07.2013 am fost trecut în serviciul tehnico-ingineresc, arma tancuri şi auto, 
specialitatea militară nr. 063 – inginer de blindate automobile şi tractoare, conform Ordinului şefului 
Direcţiei Management Resurse Umane nr. D.P. 69 din 11.07.2013; 

▪ „Emblema de Onoare a Forţelor Terestre”, acordată la 01.08.2014 de Şeful Statului Major al Forţelor 
Terestre, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi obţinerea de rezultate meritorii în procesul 
instruirii. 

 

http://www.mapn.ro/smg/gmr/Arhiva_pdf/2013/revista__5.pdf

