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INFORMAŢII PERSONALE 

  

Mircea Mocanu  
  Romania  

0214110746     0734 690176        

 mirceamocanu@yahoo.com  

 Sexul Masculin | Data naşterii                 | Naţionalitatea Română  

  
 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ   
 
 

 Universitatea „Danubius” Galați, conferențiar universitar 

04/10/2018 – prezent 

 

 

 

 
 

01/03/2019 – 
30/06/2019 

 

 

31/05/2017 - prezent 

 

Conferențiar universitar la Universitatea Danubius Galați 
Bulevardul Galati nr. 3, Galati 800654. 
 Cursul Politici și strategii de securitate în Europa de Sud-est 
 Cursul Instituții și organizații internaționale de securitate 
Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică și cercetare. 
 

Profesor invitat la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București 
Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică 

 

Analist contribuitor la Monitorul apărării și securității 
▪ Plus membru  în consiliul ştiinţific revista "Infosfera", articole, participări sesiuni comunicări ştiinţifice. 
  Tipul sau sectorul de activitate:  publicistică, OSINT, analiză de securitate. 

  

31/01/2011 – 

31/07/2013 

 Şef al Oficiului Analiză   

 Direcţia Informaţii Militare / MApN, Str Izvor 110 (fost 3-5) cod poştal 050561, sector 5 Bucureşti  
▪ intelligence, analiză de securitate, relaţii internaţionale   
  Tipul sau sectorul de activitate: planificare militară şi de securitate, cooperare internaţională  
 

 

24/08/2009 – 

31/01/2011 

 Şef Serviciu analiză  curentă, ameninţări asimetrice şi proliferare 

 Direcţia Informaţii Militare / MApN, Str Izvor 110 (fost 3-5) cod poştal 050561, sector 5 Bucureşti 

▪ intelligence, analiză de securitate, relaţii internaţionale  

 Tipul sau sectorul de activitate planificare militară şi de securitate, cooperare internaţională  

  

14/08/2006 - 

24/08/2009 

 Şef al Secţiei Producţie (analiză) / Divizia Intelligence (IMS INT) 

 Statul Major Internaţional / Cartierul General NATO, Bruxelles, Belgia 
▪ intelligence, analiză de securitate, relaţii internaţionale   
 Tipul sau sectorul de activitate planificare militară şi de securitate, cooperare internaţională  
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01/08/2005 

 - 14/08/2006 

Şef birou analiză regională Balcani 
 Direcţia Informaţii Militare / MApN, Str Izvor 110 (fost 3-5) cod poştal 050561, sector 5 Bucureşti 

▪ intelligence, analiză de securitate, relaţii internaţionale 
Tipul sau sectorul de activitate planificare militară şi de securitate, cooperare internaţională  

  

 01/06/2001 - 

01/08/2005 

   
Adjunct al ataşatului apărării 
  Ambasada României în SUA, Washington, DC. 

▪ diplomaţie militară, intelligence, analiză de securitate, relaţii internaţionale   

 Tipul sau sectorul de activitate diplomaţie, cooperare internaţională, intelligence.  

   

08/03/1999 - 

30/05/2001 

Şef birou protocol 
 Direcţia Informaţii Militare / MApN, Str Izvor 110 (fost 3-5) cod poştal 050561, sector 5 Bucureşti 

▪ intelligence, analiză de securitate, relaţii internaţionale   

 Tipul / sectorul de activitate planificare militară şi de securitate, cooperare internaţională, protocol  

   

15/12/1997 - 

08/03/1999 

Analist management crize 

 Direcţia Informaţii Militare / MApN, Str Izvor 3-5, sector 5, Bucureşti  

▪ intelligence, analiză de securitate, relaţii internaţionale   
 Tipul sau sectorul de activitate planificare militară şi de securitate, cooperare internaţională  

  01/06/1997 - 

15/12/1997 

Ofiţer de legătură 

  Secţia CJ3 Geniu / Comandamentul SFOR, Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina 
 cercetare tactică şi operaţională, planificare militară, relaţii internaţionale   

 Tipul sau sectorul de activitate planificare militară şi de securitate, coop int-lă, diplomaţie militară  

31/03/1996 - 

30/05/1997 

Ofiţer cooperare internaţională 
 Direcţia Informaţii Militare / MApN, Str Izvor 110 (fost 3-5) cod poştal 050561, sector 5 Bucureşti 
▪ intelligence, analiză de securitate, relaţii internaţionale   
 Tipul sau sectorul de activitate planificare militară şi de securitate, cooperare internaţională  

01/08/1991 - 

30/03/1996 

 Ofiţer logistică de cercetare radio (SIGINT) 
 Direcţia Informaţii Militare / MApN, Str 110 (fost 3-5), cod poştal 050561, sector 5 ,Bucureşti 
▪ inginerie electronică, logistică de transmisiuni şi echipamente speciale   
 Tipul sau sectorul de activitate dezvoltare tehnologică, logistică militară  

10/11/1989 - 

31/07/1991 

Cercetător inginerie electronică 
 Institutul de Cercetare şi Proiectare al Armatei, Com, Clinceni, Str. Aeroportului nr. 16, jud. Ilfov. 

▪ inginerie electronică, logistică de transmisiuni şi echipamente speciale   

 Tipul sau sectorul de activitate: cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică  

31/08/1986 - 

09/11/1989 

Ofiţer logistică transmisiuni 
 Comandamentul Trupelor de Transmisiuni, Str. Ştirbei Vodă nr. 79 - 81, cod 010106, Bucureşti. 
▪ inginerie electronică, logistică de transmisiuni şi echipamente speciale, management.   
 Tipul sau sectorul de activitate: logistică de transmisiuni 

30/08/1981 - 

30/08/1986 

 

 Locţiitor al comandantului pentru tehnică 
 Batalionul de Transmisiuni al Diviziei 1 Mecanizate, Bd. Ghencea, nr.  35, sector 6, Bucureşti. 
▪ logistică de transmisiuni, planificare militară, aplicaţii tactice. 
 Tipul sau sectorul de activitate: activitate de stat major,  logistică de transmisiuni  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

2011 – 2013 

 

 

 
2011 - 2012, 
2012 – 2013 

 

 

2007 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

Ian - Mar 1999 

 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

1994 -  1995 
 

 

 

 

1993 

 

 

 

1976 - 1981 

 

 Doctor în ştiinţe militare şi informaţii  

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 
▪ Principalele materii studiate: ştiinţe militare, arta militară, geopolitică, geostrategie,. 
▪ Abilităţile acumulate: aptitudini pedagogice nivel preuniversitar şi nivel universitar. 
 

Diplome psiho-pedagogie nivel preuniversitar şi nivel universitar 
 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 
 Principalele materii studiate: pedagogie, psihologie, management, stiinţe ale educaţiei. 
 Abilităţile acumulate: aptitudini pedagogice nivel preuniversitar şi nivel universitar 
 

Diplomă NATO Policy Course 
 NATO Defence College, Roma, Italia 
 Principalele materii studiate: politici NATO, planificare nivel strategic, geostrategie 

 Abilităţile acumulate: strategii şi proceduri NATO, cooperare de stat major în Alianţă 
 
Diplomă NATO Senior Officer Policy Course 

 NATO School, Oberammergau, Germania 
 Principalele materii studiate: politici NATO 
 Abilităţile acumulate: strategii şi proceduri NATO, cooperare de stat major în Alianţă 
 
Diplomă Programul Combinat de Pregătire în Informaţii Strategice 

 Colegiul de Informaţii pentru Apărare al SUA, DIA, Bolling AFB / Washington DC, SUA 
 Principalele materii studiate: intelligence, informaţii în operaţii multinaţionale, analiză. 
 Abilităţile acumulate: pregătire superioară în intelligence strategic, relaţii internaţionale. 
 
Diplomă competenţe limba engleză 

 English Language Course for Central and Eastern European Officers, Defence School of 
Languages, Beaconsfield, Bucks, Marea Britanie 

 Principalele materii studiate: limba engleză, cultura britanică. 
 Abilităţile acumulate: cunoştinţe avansate de limba engleză. 
 
Diplomă  Curs postacademic de informaţii militare 

 Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti 
 Principalele materii studiate: intelligence, istorie, management, analiză, diplomaţie. 

 Abilităţile acumulate: ofiţer de informaţii, diplomat militar. 
 
Diplomă Curs postacademic transmisiuni 
 Academia Militară Tehnică, Facultatea de Electronică, Secţia transmisiuni, Bucureşti. 
 Principalele materii studiate: sisteme militare, electronică aplicată. 
 Abilităţile acumulate: inginerie, dezvoltare tehnologică, proiectare. 
 
Inginer comunicaţii, ofiţer 
 Academia Militară Tehnică, Facultatea de Electronică, Secţia transmisiuni, Bucureşti. 
 Principalele materii studiate: matematică, electrotehnică şi electronică, ştiinţe militare. 

 Abilităţile acumulate: inginerie, dezvoltare tehnologică, proiectare, logistică, ştiinţe 
militare. 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

 

 

CV actualizat la data de 19.09.2019 

Limba(i) maternă(e)  Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C2  C2  C2  C2  C2  
 Certificat DMRU / MApN, Beaconsfield  School of Languages, niveluri 3, 3, 3, 3.  

Franceză B2  B2  B2  B2  B2  

Spaniolă B1  B1 B1 B1 B1 

Competenţe de comunicare  ▪ foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie în diplomaţie, cooperare 

internaţională şi lucrul n comandamente multinaţionale la nivel operaţional şi strategic. 

Competenţe organizaţionale 
 / manageriale  

▪ leadership la nivel naţional şi internaţional, în mediul militar, şi în domeniul organizaţiilor 

neguvernamentale (format în diplomaţie, în activitatea militară şi civilă - în organizaţia 

neguvernamentală "Trebuie!") 

Competenţe dobândite 
 la locul de muncă  

▪ abilitatea muncii în echipă , în mediu internaţional (dobândită în condiţii de presiune specifice crizelor 

de securitate şi operaţiilor multinaţionale).  

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office, utilizator Internet. 

Alte competenţe  ▪ cultură generală - istorie, geografie, limbi straine (în afară de cele menţionate mai sus, la nivel 

satisfăcător: italiană, germană, portugheză, rusă), artă 

▪ abilităţi de concepere şi derulare de proiecte, dobândită în domenii diverse: electronică, social, 

construcţii, educaţie. 

Permis de conducere  ▪ B 
 


