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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume MIRCEA, Dan  

Adresă(e) Nr. 134, ap. 10, str. Sos. Mihai Bravu, Bucureşti, sector 2, România  

Telefon(oane) 031-808-6177 Mobil: 0722-279-462 

Fax(uri)  

E-mail(uri) dmircea.dan@gmail.com  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 9 ianuarie 1961 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioada Din 2000 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la cursurile „Campanii de realtii publice”, „Tehnici si strategii de relaţii publice”  şi 
„Tehnici de redactare şi editare în relaţii publice” 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, 
Bd. Expoziţiei nr. 30A, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi masteral 
  

Perioada 2008 

Funcţia sau postul ocupat Consilier al ministrului muncii pentru comunicare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor de comunicare la nivelul ministerului muncii 

Numele şi adresa angajatorului str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comunicare instituţională 
  

Perioada 2007-2008 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct Direcţia informare şi relaţii publice   

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare şi conducere activităţi de relaţii publice 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării, str. Izvor nr 3-5, sect. 5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Securitate naţională 
  

Perioada 2006-2007  

Funcţia sau postul ocupat Şef secţie informare publică, Direcţia informare şi relaţii publice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coodonare activităţi informare publică 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării, str. Izvor nr 3-5, sect. 5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conducere, coodonare activităţi informare publică 
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Perioada 2000 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociatla Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” 
Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale seminarii, examene, în conformitate cu programa cursului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada 1998-2006 

Funcţia sau postul ocupat Şef birou planificarea comunicării, Direcţia informare şi relaţii publice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere coordonare planificare activităţi de comunicare 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării, str. Izvor nr 3-5, sect. 5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conducere coordonare planificare activităţi de comunicare 
  

Perioada  1993 – 1998  

Funcţia sau postul ocupat Expert în relaţii publice (militar) în Ministerul Apărării Naţionale, la cel mai înalt nivel al sistemului de 
relaţii publice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de relaţii publice, în special relaţia cu mass-media 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, str. Izvor nr. 13-15, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consiliere şi consultanţă 
  

Perioada 1982 – 1993  

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer activ în Ministerul Apărării Naţionale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi militare 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, str. Izvor nr. 13-15, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi militare 
  

  

Activităţi ca expert în 
comunicare şi relaţii publice 

1998-2008: autor al strategiilor anuale de comunicare ale Ministerului Apărării Naţionale 
2007 – autor coordonator la reeditarea lucrării “Instrucţiuni privind organizarea activităţii de informare 
şi relaţii publice din armată” 
 

  

  

Activităţi de training şi 
formare profesională 

2009: asigurarea de consultanţă în domeniul comunicării pe timpul campaniei electorale 
2001 – 2003: profesor asociat la Institutul Român de Management, comunicare si relaţii publice. 
Activităţi de training desfăşurate punctual  
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Lucrări publicate Volume 
Managementul influenţǎrii sociale în conflictele moderne, Editura TopForm, Bucureşti, 2009, 162 
pagini, ISBN 978-973-7626-45-5. 
Relaţiile cu presa, Editura Militară, Bucureşti, 1999, 72 pagini, ISBN 973-32-0540-0 
Relaţiile cu comunitatea locală, Editura Militară, Bucureşti, 1998, 40 pagini, ISBN 973-32-0521-4 

Articole 
- Riscuri de securitate in conditiile crizei mondiale, revista Geopolitica nr.29/2009, editura TopForm, 
ISSN 1583-543X. 
- Politici şi strategii media în timpul conflictelor moderne, revista Spirit Militar Modern, nr. 2 / 2007, 
Editura Militară, Bucureşti, ISSN 1223-172X 
- De ce să mai comunicăm, Observatorul Militar, nr. 27 / 2007, Bucureşti, ISSN 1453-4967 
- Conflictele şi informarea publică, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare, nr. 1 / 2005, pag. 23-33, 
Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, ISSN 1453-4967 
- Relaţiile cu presa în timp de război II, revista Panoramic Militar, nr. 2 / 2000, Tipografia Militară, 
Bucureşti, ISSN 1454-2404 
- Relaţiile cu presa în timp de război I, revista Panoramic Militar, nr. 1 / 2000, Tipografia Militară, 
Bucureşti, ISSN 1454-2404 

Comunicări 
- Proceedings of the Research and Development through education, culture and communication, 
sesiune de comunicǎri ştiinţifice cu participare internaţionalǎ, Bucureşti 6-7 noiembrie, 2009, Şcoala 
Naţionalǎ se Studii Politice şi Administrative, articolul “Signal Detection as a research method of 
organizational crisis prevention. A case study”, Comunicare.ro, 2009, pag 349-357, ISBN 978-711-
220-0 
- Stabilitate şi securitate regionalǎ, sesiune de comunicǎri ştiinţifice cu participare internaţionalǎ, 
secţiunea – comunicare publicǎ, interculturalǎ şi de influenţare, Bucureşti 9-10 aprilie 2009, articolul 
“Influenţarea socialǎ prin comunicare în contextul securitǎţii naţionale”, Editura Universitǎţii Naţionale 
de Apǎrare Carol I, pag 281-293, ISBN 978-973-663-722-3.  
- Securitate şi apărare în Uniunea Europeană, sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare 
internaţională, secţiunea – comunicare publică, interculturală şi de influenţare, Universitatea Naţională 
de Apărare, Bucureşti, 17-18 aprilie 2008, articolul „Analiză a procesului de comunicare publică ca 
instrument de influenţare în cazul răpirii celor trei jurnalişti români în martie 2005”, Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare, pag. 162-175, ISSN 1844-3095. 
- Spaţiul Sud-Est European în contextul globalizării, sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare 
internaţională, secţiunea – comunicare publică şi interculturală, Universitatea Naţională de Apărare, 
Bucureşti, 12-13 aprilie 2007, articolul „Politici şi strategii media  ȋn timpul conflictelor moderne”, 
Editura Universităţii Naţionale de Apărare, pag. 96-108, ISBN 978-973-663-524-3. 

 

  

Educaţie şi formare  
  

  

Perioada 2004 – 2008: Doctorat în Ştiinţe militare (sociologie), cu lucrarea „managementul influenţării sociale 
în conflictele moderne”  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe militare (sociologie) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologie, epistemologie, ştiinţele comunicării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Apărare Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2003: curs de securitate internaţională, echivalat în România cu Colegiul Naţional de Apărare 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Geopolitică, securitate internaţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Internaţional de Studii de Securitate „George C. Marshall”, Garmisch-Partenkirchen 
(Germania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2003: NATO Senior Executive Master 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Geopolitică, securitate internaţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2002: curs comunicare şi relaţii publice 

Calificarea / diploma obţinută absolvent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informare publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala NATO, Oberammergau, Germania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2001: curs postuniversitar de conducere 

Calificarea / diploma obţinută absolvent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Operaţii întrunite, securitate internaţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Apărare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2000: curs comunicare 

Calificarea / diploma obţinută absolvent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare şi relaţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CICA Elveţia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2000: curs informare publică 

Calificarea / diploma obţinută absolvent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare şi relaţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SHAPE, Belgia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1995: curs de relaţii publice 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare, relaţii publice, jurnalism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Defense Information School (Fort Meade, SUA) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1991-1997: economie 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1979 - 1982: studii militare 

Calificarea / diploma obţinută Ofiţer MApN 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe militare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceu militar, câmpulung Moldovenesc; Şcoala Militară de Ofiţeri Activi, Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C1 engleză C2 engleză C1 engleză C1 engleză C2 engleză 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Bune abilităţi de relaţionare, competenţe foarte bune în comunicare socială.  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Tendinţa de a lucra într-un mod organizat, după planuri şi algoritmi, ca urmare a background-ului 
militar  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe medii, dobândite în contextul activităţilor cotidiene  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe excelente în lucrul cu calculatorul 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Tenacitate, rezistenţă la stres, calm şi încredere 
  

Permis(e) de conducere Categoria B (din 1987) 
  

Informaţii suplimentare Participant la conferinţe, seminarii şi activităţi de relaţii publice în străinătate: Norfolk, SUA, 2006;  
Varşovia, Polonia, 2007; Bruxelles, Belgia, 2002; Budapesta, Ungaria, 2001;  
Organizator în România al unor conferinţe internaţionale de relaţii publice: în 2001 la Bucureşti şi în 
2004 la Braşov, în cooperare cu NATO HQ 
2004 – asistent al sefului Centrului de Presă organizat cu ocazia Reuniunii miniștrilor apărării din 
statele NATO, Brașov. 
1998 sef al centrului de presa la reuniunea miniștrilor apărării din statele din Europa de sud-est, 
Bucuresti. 
1998 sef operații media la central de presa al exercițiului Strong Resolve, Portugalia. 
1995 și 1997 asistent al șefului centrului de presă la exerciții multinaționale 
Misiuni de relaţii publice în străinătate: ofiţer de relaţii publice al contingentului militar românesc 
dislocat în Bosnia-Herţegovina (6 luni, 1998 - 1999); ofiţer de legătură al Spitalului românesc de 
campanie nr. 50, Mogadiscio, Somalia, 1995. 

  

Anexe Copii ale diplomelor de studii. Lista de lucrări. 

 
 
 
Data _______________________________                                                                             Semnătura __________________________ 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

