NECLASIFICAT
Exemplar unic

Colonel Adrian VASILIU
Locţiitor al şefului Direcţiei personal şi mobilizare - împuternicit

Date personale:
Data naşterii: 18.10.1968
Locul naşterii: Localitatea Ploieşti, judeţul Prahova
Naţionalitate: Română
Starea civilă: Căsătorit, doi copii

Educaţie şi formare:
2012 - Curs de operaţii în sprijinul păcii PSO, Bucureşti
2011 - Curs postuniversitar de perfecţionare Managementul resurselor de apărare pentru personalul de
conducere, Braşov
2007 - Curs de management al programelor de limba engleză, Texas, SUA
2004 - Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea Managementul resurselor de apărare pentru
specialişti, Braşov
2004 - Curs avansat de ofiţeri de stat major tip JOINT, Bucureşti
2000-2002 - Cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme, Specialitatea Arme
Întrunite, Bucureşti
1996 - Curs perfecţionare comandanţi divizioane, Ploieşti
1995 - Curs perfecţionare comandanţi baterii, Ploieşti
1990 - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă”, artilerie şi rachete, Sibiu
1987 - Liceul Militar "Dimitrie Cantemir", Breaza

Experienţă profesională:









octombrie 2017 - august 2018 - Împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de
locţiitor al şefului Direcţiei personal şi mobilizare
14 octombrie 2017 - Şef Serviciu mobilizare la Direcţia personal şi mobilizare
august 2017 - octombrie 2017 - Împuternicit locţiitor al şefului Direcţiei personal şi mobilizare
01 iulie 2017 - Şef Serviciu mobilizare, recrutare şi selecţie la Direcţia personal si mobilizare
septembrie 2016 - iulie 2017 - Împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de şef
Serviciu personal la Direcţia personal şi mobilizare
01 septembrie 2016 - Şef Secţie încadrare şi perfecţionare profesională personal la Direcţia personal şi
mobilizare
august - septembrie 2016 - Împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de şef
Serviciu personal la Direcţia personal şi mobilizare
martie - august 2016 - Şef Secţie evidenţă, reglementări personal şi distincţii militare la Direcţia
personal si mobilizare















octombrie 2015 - martie 2016 - Împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de şef
Secţie planificare, evidenţă şi reglementări personal la Direcţia personal şi mobilizare
martie 2009 - octombrie 2015 - Şef birou planificare şi evidenţă personal la Direcţia personal şi
mobilizare
noiembrie 2008 – martie 2009 - Ofiţer 2 în Biroul planificare şi evidenţă personal la Direcţia
organizare personal si mobilizare
ianuarie 2005 - noiembrie 2008 - Ofiţer 2 în Biroul selecţie personal cursuri la Direcţia organizare,
personal si mobilizare
iulie 2002 - ianuarie 2005 - Comandant Divizion tunuri-obuziere cal. 152 mm. la R. 1 Art., Slatina
octombrie 2000 - iulie 2002 - Ofiţer student la Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti
decembrie1999 - octombrie 2000 - Şef de stat major Divizion tunuri-obuziere cal. 152 mm. la Bg. 95
Art., Ploieşti
noiembrie 1998 - decembrie1999 - Comandant Baterie tunuri-obuziere 152 mm. la Bg. 95 Art.,
Ploieşti
iunie 1997 - noiembrie 1998 - Comandant Baterie 3 Tunuri la Bg. 95 Art., Ploieşti
septembrie 1995 - iunie 1997 - Comandant Pluton 2 tragere la CPPCA, Ploieşti
noiembrie 1994 - septembrie 1995 - Comandant Pluton 1 tragere la CPPCA, Ploieşti
septembrie 1992 - noiembrie 1994 - Comandant Pluton comandă la Bateria obuziere a Centrului de
pregătire şi perfecţionare a cadrelor de artilerie (CPPCA), Ploieşti
iulie 1990 - septembrie 1992 - Comandant Pluton cercetare la Bateria comandă a R. 65 AAT, Brăila

Distincţii şi decoraţii:
- Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene
- Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 25 de ani de activitate
- Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler
- Emblema de merit "În Serviciul Armatei României" cls. a II-a
- Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate
- Emblema de Onoare a Statului Major General
- Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate

Limbi străine cunoscute:
- Engleză

