ŞERBAN-DAVID Mihail

Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

ŞERBAN-DAVID Mihail

Sexul Masculin

POZIŢIA ACTUALĂ

|

Data naşterii 30.05.1970

|

Naționalitatea Română

Locţiitor al comandantului Colegiului Național Militar “Dimitrie
Cantemir” Breaza

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01.07.2016-17.04.2020

Comandant al Depozitului 154 Armament şi Muniţii ”PRAHOVA”
▪ asigurarea bunurilor materiale necesare realizării gradului de suport logistic stabilit pentru unităţi
şi mari unităţi;
▪ deprinderi manageriale şi stil de conducere adecvat pentru mobilizarea subordonaţilor;
▪ 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;
▪ capacitate de analiză, sinteză şi decizie, în asigurarea sprijinului logistic oportun;
▪ calităţi comportamentale, trăsături morale şi abilităţi pentru câştigarea respectului subordonaţilor;
▪ respectarea normativelor în vigoare în elaborarea şi transmiterea mesajelor în mass-media şi
crearea unei bune imagini a instituţiei militare .
Tipul sau sectorul de activitate Conducere

15.12.2010 – 01.07.2016

Şef stat major batalion LAROM
Batalionul 96 LAROM ”MIRCEA VOIEVOD” ,Str. Mărăşeşti, nr. 278, Ploieşti
▪ răspunde de pregătirea teoretică şi de specialitate a personalului din cadrul batalionului;
▪ asigură resursele umane, tehnice şi materiale necesare desfăşurării instrucţiei;
▪ asigură participarea la cursuri de carieră / perfecţionare / specializare a personalului din subordine;
▪ răspunde de starea de operativitate a tehnicii din evidenţa batalionului;
▪ răspunde de ordinea şi disciplina interioară din unitate;
▪ conduce activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului militar din batalion;
▪ asigură buna desfășurare a serviciului interior;
▪ coordonează şi verifică activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a armamentului, muniției
şi tehnicii militare din înzestrarea unităţii;
▪ coordonează activitatea de redactare a ordinului de zi pe unitate şi a registrului istoric;
▪ coordonează activitatea pentru elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor în domeniul culturii
educaţiei personalului militar, precum şi a celor de pregătire psihologică pentru luptă a acestuia;
▪ pregăteşte şefii de detaşamente/echipe care pleacă în misiuni;
▪ planifică şi execută controale la subunităţile subordonate.
▪ pune în aplicare planurile de intervenţie cu forţe şi tehnică în caz de dezastre.
Tipul sau sectorul de activitate Statul major al batalionului

01.04.2008 - 15.12.2010

Şef S 3 Operaţii și Instrucție
Batalionul 96 LAROM ”MIRCEA VOIEVOD”,Str. Mărăşeşti, nr. 278, Ploieşti
▪ evidenta, punerea în aplicare şi lucrul cu documentele operative ale unităţii;
▪ pune în aplicare prevederile Planului instrucţiei unităţii ;
▪ transmite extrase din Planului instrucţiei compartimentelor / structurilor subordonate;
▪ asigură punerea în aplicare a Planului de Pregătire a cadrelor şi personalului civil din unitate.
Tipul sau sectorul de activitate S 3 Operații şi Instrucție
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04.10.2004-01.04.2008

ŞERBAN-DAVID Mihail

Şef al Cercetării
Batalionul 96 LAROM ”MIRCEA VOIEVOD” ,Str. Mărăşeşti, nr. 278, Ploieşti
▪ planificarea, coordonarea, evaluarea şi evidenta instrucţiei specifice domeniului cercetare;
▪ implementarea standardelor de instruire conform Doctrinei Forţelor Terestre;
▪ elaborarea periodică a analizelor şi studiilor informative specifice;
▪ întocmirea, prelucrarea oportună şi actualizarea bazelor de date.
Tipul sau sectorul de activitate Statul major al batalionului

30.04.1996 – 04.10.2004

Comandant Baterie Obuziere cal. 152 mm, Tunuri cal. 130 mm
Brigada 13 Artilerie”TOMIS”, Medgidia 30.04.1996 – 15.04.2002, Brigada 95 Artilerie, Ploieşti 15.04 04.10.2004
▪ răspunde de pregătirea teoretică şi de specialitate a personalului din cadrul bateriei;
▪ răspunde de starea de operativitate a tehnicii din evidenţa subunităţii;
▪ pune în aplicare planurile de intervenţie cu trupe şi tehnică în caz de dezastre;
▪ ţine evidenţa specialiștilor de clasă și înaintează situațiile periodice la compartimentele unității.
Tipul sau sectorul de activitate Bateria Obuziere, Bateria Tunuri

31.07.1991-30.04.1996

Comandant Pluton Tragere (şi Comandant al Bateriei Tragere)
Regimentul 13 Artilerie, Medgidia
▪ 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 Baterie Obuziere

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2017 – 2019

Master

Nivel 7 EQF
(Diplomă de master)
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de comandă și stat major, domeniul – Ştiinţe
militare, programul de studii universitare de master, Bucureşti.
Specializarea: Conducere interarme Forţe Terestre.
Competenţe profesionale dobândite: Aplicarea principiilor leadershipului în organizație /
Identificarea și aplicarea funcțiilor manageriale pentru îndeplinirea obiectivelor organizației / Aplicarea
principiilor luptei armate în acțiunile militare ale forțelor terestre / Planificarea acțiunilor militare ale
forțelor terestre/ Planificarea și conducerea activităților de instruire ale unității de forțe terestre /
Comunicarea într-o limbă oficială NATO.

14.04-04.07.2014

Program Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă în
Conducere - Forţe Terestre în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine
Publică - pentru avansarea la gradul de colonel
(Certificat de atestare a competenţelor profesionale)
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de comandă şi stat major, București.
Competenţe profesionale dobândite: Analiza organizaţiei militare, identificarea problemelor şi
luarea deciziei/ Aplicarea standardelor specifice pentru evaluarea organizaţiei militare/Elaborarea şi
aplicarea de criterii de evaluare a instruirii/ Elaborarea documentelor de planificare necesare
structurilor tactice pentru îndeplinirea unei misiuni.
Discipline studiate: Fundamente ale ştiinţei militare.Studii strategice / Securitate naţională şi
euroatlantică/ Artă militară/ Conducere militară/ Operaţii întrunite şi multinaţionale.

01.10 – 23.11.2012

Program Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă în
Domeniul Forţelor Terestre
în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine
Publică - pentru avansarea la gradul de locotenent-colonel
(Certificat de atestare a competenţelor profesionale)
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Departamentul Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de
Securitate, Bucureşti.

2005 - 2008

Licenţă în Managementul Organizaţiei, domeniul Ştiinţe Militare şi
Informaţii, specializarea Managementul Organizaţiei

Nivel 6 EQF

(Diplomă de licenţă)
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Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu

Discipline studiate: Teoria şi managementul organizațiilor / Psihologie socială / Sociologie /
Economie politică / Matematici superioare / Filozofie / Drept internațional umanitar / Informatică / Etică,
deontologie și educație militară / Politologie / Protecție psihologică / Comunicații militare / Probabilități
și statistică / Elemente de artă militară / Operații militare în sprijinul păcii / Managementul resurselor
umane / Metodică.
06.04-25.06.2010

Însuşirea terminologiei generale de limbă franceză
( Diplomă de absolvire)
Curs intensiv de limba franceză, nivel intermediar - Departamentul de Limbi Străine al Universităţii
Naţionale de Apărare "CAROL I".

04.10.2004-01.04.2005

Însuşirea terminologiei generale de limbă engleză
(Diplomă de absolvire)
Curs de limba engleză pentru începători, terminologie generală -Centrul Secundar de Limbi Străine al
Forţelor Terestre, Focşani.

04.10.2004– 01.07.2016

Ocuparea funcţiilor în statul major al unităţilor de artilerie. Curs de Stat Major
(Certificat de absolvire)
Centrul de Pregătire a Personalului din Domeniul Managementului Resurselor Umane, Universitatea
Naţională De Apărare "CAROL I", Bucureşti
Abilităţi acumulate: Însușirea principalelor activități desfășurate de personalul din statul major, în
situații de pace, criză și război / Elaborarea și lucrul cu documentele de organizare, planificare și
desfășurare a acțiunilor militare, specifice statelor major.

19.05– 22.05.2001

Operator PC- Curs calificare pentru operator tehnici de calcul
(Certificat de absolvire)
Abilităţi acumulate: Aptitudini de bază de operare pe calculator

31.07.1991 – 04.10.2004

Ocuparea funcţiilor de comandant
Comandanţi Baterii

pluton, baterie - Curs Perfecţionare

(Certificat de absolvire)
Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Artilerie, Ploieşti
Abilităţi acumulate: Elaborarea şi lucrul cu documentele de organizare, planificare şi desfășurare a
acţiunilor militare, la nivelul bateriei de artilerie / Elaborarea şi lucrul cu documentele de organizare,
planificare şi desfăşurare a exploatării şi mentenanței tehnicii de artilerie.

Absolvirea şcolii militare şi acordarea gradului de ofiţer

1988 - 1991

(Diplomă de ofiţer)
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Artilerie și Rachete „Ioan Vodă”, Sibiu
Discipline studiate: Tactica şi cercetare de artilerie / Tragerile artileriei / Armament, muniţii aparatură
de artilerie şi instrucţie la materialul de artilerie / Topogeodezie artileristică/ Balistică /Filozofie şi etică /
Economie şi noţiuni de drept / Matematică aplicată/ Administrație / Informatică militară / Pregătire
psihopedagogică și metodică / Limbi străine – limba franceză.

Bacalaureat

1984 - 1988

(Diplomă de bacalaureat)
Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza
Profil: matematică - fizică
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleză

A2

A1

A1

A1

A1

Franceză

A2

A2

A2

A2

A2
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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 convingere şi demonstrare, inclusiv prin exemplul personal;
▪ responsabil de activităţi de evaluare şi lucru în cadru naţional;
▪ responsabil de prezentări, dezbateri.

Competene
organizaționale/manageriale

▪ leadership / manager a unor structuri de instruire;
▪ şef structură de instrucţie.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ capacitate de sinteză şi coordonare a activităţilor;
▪ iniţiativă şi creativitate în derularea unor proiecte;
▪ completivitate şi focalizare pe rezultate;
▪ asumarea responsabilităţii;
▪ adaptabilitate la noi provocări;
▪ elaborarea, lucrul, mânuirea şi gestionarea documentelor clasificate.
▪
▪ aptitudini de operare pe calculator, administrarea fișierelor, Word, Excel, PowerPoint, Access,
Internet şi Poșta Electronică.

Competenţe informaționale

▪ Lucrul în echipă, cooperare, relaţionare cu alte persoane/grupuri;
▪ Proactivitate.

Alte competenţe

Permis de conducere

▪ Categoria B, C / 1991, Autovehicule;
▪ Brevet TMA 83.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Distincţii

▪ Specialist clasa I - a în arma artilerie şi rachete, specialitatea artilerie şi rachete;
▪ Specialist clasa I - a în arma stat major şi conducere, specialitatea conducere;
▪ Specialist clasa I - a în arma stat major conducere logistică, specialitatea logistică ;
▪ Semnul onorific „ÎN SERVICIUL ARMATEI PENTRU 15 ANI / 20 ANI / 25 ANI”.

Distincţii

▪ Emblema de merit "În Serviciul Armatei României" cls. a III-a acordată la 10.11.2014 pentru
rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în arma şi specialitatea artilerie şi rachete;
▪ ;Emblema de Onoare a Forţelor Terestre acordată la 19.05.2016 pentru îndeplinirea ireproşabilă a
misiunilor şi obţinerea de rezultate meritorii în procesul instruirii;
▪ Emblema de Onoare a Logisticii acordată la 12.09.2019, în semn de apreciere a înaltului
profesionalism, seriozitatea şi abnegaţia manifestată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi misiunilor
încredinţate.

Referinţe Referinţele pot fi furnizate la cerere

Colonel
Mihail ŞERBAN-DAVID
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