Europass
CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume

RĂDUCANU Gabriel

Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data/ locul naşterii

graducanu@roaf.ro
Română
25 iulie 1964, Buzău

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2017- până în prezent
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
Comandant (rector) - Academia Forţelor Aeriene „Henri
Coandă”
Conferenţiar universitar

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Funcţia sau postul ocupat
Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
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31.12.2015 – 15.12.2017
Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major al Forţelor
Aeriene
Directorul Statului Major al Forţelor Aeriene
Activitate de conducere operaţională şi administrativă la
nivelul conducerii Forţelor Aeriene
Organizarea şi conducerea activităţilor operaţionale, la
nivelul Forţelor Aeriene
01 octombrie 2014 - 30.12.2015
Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major al Forţelor
Aeriene
Directorul Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale
Organizarea şi conducerea activităţilor de reglementare şi
certificare a activităţilor şi personalului aeronautic militar
Managementul activităţilor aeronautice
15 decembrie 2011 - 01 octombrie 2014
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01802,
Baloteşti, România
Comandantul Centrului de Operaţii Aeriene
Activitate de conducere operaţională şi administrativă
Organizarea şi conducerea activităţilor operaţionale,
menţinerea operaţionalizării forţelor din forţele aeriene puse
dispoziţia NATO/ UE, organizarea şi conducerea serviciului
Curriculum Vitae - Raducanu Gabriel

de luptă din zona de responsabilitate a României.
Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
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01 august 2010 - 14 decembrie 2011
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01986, 6770 Aeroportului, Bacău, România
Şef de stat major la Flotila 95 Aeriană
Activitate de conducere operaţională şi administrativă
Organizarea şi conducerea activităţii de stat major,
menţinerea operaţionalizării forţelor puse la dispoziţia
NATO/ UE din cadrul flotilei.
04 ianuarie 2011 - 31 iulie 2011
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01986, 6770, Aeroportului, Bacău, România
Locţiitor comandant la Flotila 95 Aeriană - împuternicit
Activitate de conducere operaţională şi administrativă
Organizarea şi conducerea activităţii de comandă, menţinerea
operaţionalizării forţelor din cadrul flotilei puse la dispoziţia
NATO/ UE, organizarea şi conducerea serviciului de luptă
din zona de responsabilitate de NE şi E a României.
15 mai 2010 - 04 ianuarie 2011
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01986, 6770, Aeroportului, Bacău, România
Şef de stat major la Baza 95 Aeriană
Activitate operativă de conducere şi administrativă
Organizarea şi conducerea activităţii de stat major,
menţinerea operaţionalizării forţelor puse la dispoziţia
NATO/ UE din cadrul bazei aeriene.
15 aprilie 2009 - 14 mai 2010
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01835 G,
10-12, şos. Bucureşti - Ploieşti, Bucureşti, România
Şef secţie planficare
Operaţională Aeriană

operaţii

aeriene/

Componenta

Activitate operativă de conducere operaţii aeriene
Organizarea şi conducerea serviciului de luptă din forţele
aeriene, menţinerea gradului de pregătire a
forţelor
operaţionale SMFA, planificarea operaţiilor aeriene în
cadrul operaţiilor întrunite
15 aprilie 2007 - 14 aprilie 2009
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01802
Baloteşti
Curriculum Vitae - Raducanu Gabriel

 Funcţia sau postul ocupat

Şef secţie exerciţii/ Comandamentul Operaţional Aerian
Principal

 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate

Activitate de planificare şi conducere prin exerciţii a forţelor
destinate NATO/ UE

Principale activităţi şi
responsabilităţi

Organizarea şi conducerea exerciţiilor din forţele aeriene, în
vederea menţinerii gradului de pregătire a
forţelor
operaţionale, certificării, afirmării şi evaluării forţelor din
pachetele de forţele puse la dispoziţia NATO/ UE

Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat

15 iunie 2005 - 14 aprilie 2007
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01802
Baloteşti
Şef birou
Planificarea operaţiilor aeriene ofensive
Consilierea comandantului COAP privind modul de
organizare şi planificare a operaţiilor aeriene ofensive
15 aprilie 2003 - 14 iunie 2005
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01802
Baloteşti
Şef birou
Planificarea pretactică şi tactică a activităţii de zbor
Planificarea şi monitorizarea activităţii de zbor în forţele
aeriene, implementarea sistemului de procesare date zbor
FDEx
15 mai 2001 - 14 aprilie 2003
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01802
Baloteşti
Şef tură ASOC

 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate

Planificarea, monitorizarea şi controlul activităţii de zbor în
spaţiul aerian al României

Principale activităţi şi
responsabilităţi

Supravegherea spaţiului aerian, conducerea activităţii de
zbor şi implementarea sistemului ASOC

Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat

15 septembrie 2000 - 14 mai 2001
Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 01802
Baloteşti
Şef întrebuinţare aviaţie

 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate

Planificarea, monitorizarea şi controlul activităţii de zbor în
spaţiul aerian al României

Principale activităţi şi
responsabilităţi

Supravegherea spaţiului aerian, conducerea activităţii de
zbor, implicit împotriva aeronavelor

Perioada
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15 aprilie 1995 - 14 septembrie 1998

Curriculum Vitae - Raducanu Gabriel

 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat

Ministerul Apărării Naţionale - Flotila 70 Aviaţie
Şef tură PC al flotilei

 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate

Controlul activităţii de zbor în spaţiul aerian din zona de
responsabilitate

Principale activităţi şi
responsabilităţi

Planificarea, monitorizarea şi controlul apărării aerine din
zona de responsabilitate

Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Funcţia sau postul ocupat
 Tipul activităţii/ sectorul de
activitate
Principale activităţi şi
responsabilităţi
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută

15 iunie 1994 - 14 aprilie 1995
Ministerul Apărării Naţionale - Flotila 70 Aviaţie
Ofiţer de stat major
Operaţii
Planificarea şi conducerea activităţii de stat major
15 iunie 1992 - 14 iunie 1994
Ministerul de Interne - Unitatea Specială de Aviaţie
Navigator/ şef tură/ şef punct de comandă
Managementul spaţiului aerian şi conducerea activităţii de
zbor
Planificarea şi conducerea activităţii de zbor operaţionale
specifice MI
23 august 1986 – 14 iunie 1992
Ministerul Apărării Naţionale – Divizia 70 Aviaţie
Navigator/ şef tură punctul de comandă MU
Managementul spaţiului aerian
Planificarea şi conducerea activităţii de zbor din SMFA
2018 – Curs la Colegiul Naţional de Apărare (3 săptămâni)
19 ianuarie - 03 iulie 2015
Colegiul Naţional de Apărare/ Universitatea Naţională de
Apărare, Bucureşti, România/

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică /Securitate şi
apărare naţională/ Probleme actuale ale securităţii naţionale

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea Naţională de Apărare Carol I/Colegiul
Naţional de Apărare

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută
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Program postuniversitar de dezvoltare profesională continuă
martie - iulie 2015
Formare a Profesorilor/Certificare pentru profesia didactică
NIVEL II

Curriculum Vitae - Raducanu Gabriel

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Psihopedagogie didactică/ managementul organizaţiei
şcolare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea din Bucureşti/Facultatea de psihologie şi
ştiinţele educaţiei/ Departamentul de Formare a Profesorilor

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Program postuniversitar de dezvoltare profesională continuă
pentru profesia didactică NIVEL II

Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută

februarie- iulie 2014
Formare a Profesorilor/Certificare pentru profesia didactică
NIVEL I

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Psihopedagogie didactică/managementul organizaţiei
şcolare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea Naţională de Apărare Carol I / Departamentul
de management şi de pregatire a personalului didactic

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Program de dezvoltare profesională continuă pentru profesia
didactică NIVEL I

Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută

2007 - 2010
Diplomă de doctor
Titlul tezei: ,,Securitatea aeriană a României parte
integrantă a securităţii aeriene a NATO şi a Uniunii
Europene”
Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti, România
Nivel 6 ISCED (studii doctorale)
ianuarie 2009 – până în iulie 2009
Postuniversitar de conducere

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Planificare strategică şi operaţională

Numele şi tipul instituţiei de
învăţămân

Universitatea Naţională de Apărare, Colegiul de Război,
Bucureşti, România

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută

Curs Postuniversitar de conducere (perfecţionare)
aprilie 2005 – iulie 2005
Postuniversitar de conducere

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Curs Avansat de Stat Major – tip operaţii joint

Numele şi tipul instituţiei de
învăţămân

Universitatea Naţională de Apărare, Centrul Regional de
Pregătire NATO/ PfP, Bucureşti, România

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută
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Curs Postuniversitar de conducere (perfecţionare)
septembrie 2001 – septembrie 2002
Postuniversitar de specializare/ Diploma nr. 1488 din
15.12.2003
Curriculum Vitae - Raducanu Gabriel

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Drept Internaţional

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută

Studii postuniversitare cu durata de 1 an
septembrie 1998 - iulie 2000
Diplomă de Licenţă în conducere Interarme/ / diploma nr.
210 din 31.07.2000

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ştiinţe militare Ştiinţe militare, Conducere Interarme
Aviaţie şi Ap.A.A./ Conducerea acţiunilor militare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme/
Ştiinţe Militare/ Conducere Forţe Aeriene

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută

Nivel 5 ISCED (studii de licenţă, universitare de lungă
durată)
septembrie 1993 – iulie 1998
Licenţiat/ diploma nr. 15999 din 14.09.2009

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Drept şi administraţie publică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Facultatea de drept Spiru Haret

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută

Studii universitare de lungă durată
septembrie 1983 – august 1986
Ofiţer/ diploma seria D.O. nr. 3883V din 18.08.1986

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Tactica aviaţiei, Managementul organizaţiilor militare/
metodica instrucţiei subunităţilor de aviaţie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Ministerul Apărării Naţioanale – Şcoala Militară de Ofiţeri
Activi de Aviaţie ,,Aurel Vlaicu”, Boboc/ arma aviaţie,
specialitatea nenaviganţi
Studii postliceale – Şcoală Militară cu durata de 3 ani

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Perioada
Tipul calificării/ diploma obţinută
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
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septembrie 1979 – septembrie 1983
Bacalaureat/ diploma nr. 4834 din 10.07.1983
Limba română, matematică, fizică, pregătire militară
Ministerul Apărării Naţionale – Liceul militar „Dimitrie
Cantemir”/ profil matematică – fizică
Studii liceale

Curriculum Vitae - Raducanu Gabriel

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Franceza, engleza

AUTOEVALUARE

Înţelegere
ascultare

citire

Vorbire

Scriere

participare
exprimare
la
discurs oral
scrisă
conversaţie

Limba franceză

C1

experim C1 experim

C1

experim

C1

experim B1

mediu

Limba engleză

C1

experim C1 experim

C1

experim

C1

experim B1

mediu

Nivel european*

(*) Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

- spirit dezvoltat de lucru în echipă şi integrare rapidă în
grup;
- stabilirea rapidă de relaţii sociale, ca urmare a desfăşurării
activităţii în micro sau macro colective;
- abilităţi de comunicare;

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

- activităţi didactice la Academia Tehnică Militară şi la
Universitatea Naţională de Apărare ,,CaroI I”;
- aptitudini de lider dezvoltate pe timpul planificării şi
conducerii exerciţiilor naţionale şi NATO;
- spirit organizatoric, impus de activitatea profesională şi
ceriţele funcţiilor de autoritate ocupate;
- bună experienţă în managementul proiectelor şi înalt simţ
de organizare;
- abilitate de structurare şi
- bun

planificare;

manager, capabil să decidă rapid şi eficient;

- rezistent la efort fizic şi intelectual prelungit;
- adaptabil la condiţii des schimbătoare şi la situaţii de stres.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
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- abilităţi de utilizare MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
- crearea şi dezvoltarea sistemului informatic militar FDEx
(Flight Date Exchange), sistem de planificare a activităţii de
zbor la nivelul Forşelor Aeriene;
- permis de conducere - Categoria B/ 1996
Experienţa dobândită în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale şi a Ministerului Afacerilor Interne timp de 31 de
ani pe funcţii de execuţie şi de comandă cu rezultate
excepţionale şi foarte bune, susţin şi confirmă competenţele
şi abilităţile prezentate.

Curriculum Vitae - Raducanu Gabriel

