CURRICULUM VITAE

Locţiitorul șefului Direcţiei instrucţie şi doctrină

Colonelul Dorin Corneliu Pleșcan a absolvit
cursurile liceului militar Ștefan cel Mare și Sfânt din
Câmpulung Moldovenesc în anul 1983. A continuat studiile
militare la Școala militară de ofițeri activi de transmisiuni
din Sibiu în anul 1986. În paralel cu îndeplinirea atribuțiilor
funcțiilor pe care a fost încadrat după absolvire, în unități de
radiolocație, transmisiuni, infanterie, artilerie antiaeriană,
tancuri și infanterie mecanizată, ofițerul a parcurs diferite
forme de pregătire (cursuri de carieră, de specializare)
corespunzătoare

treptelor

ierarhiei

militare,

ca

și

transmisionist, de la șef de autostație radio R 140 până la șef
comunicații și informatică de nivel brigadă de infanterie
mecanizată, ulterior în structuri de nivel 3 și 4.
În anul 2003, ofițerul este dislocat în KOSOVO, comandant al detașamentului ROFND IV,
compus din militari ai B. 280 I/Bg. 282Mc. Ulterior, în 2008 face parte din personalul de stat major
român dislocat în comandamentul ISAF, Kabul, Afghanistan, pe funcția de ofițer 4 în J5, Plans.
În anul 2007 a absolvit cursurile interarme ale Facultății de comandă și stat major din cadrul
UNAp iar în anul 2010 cursurile Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA
București. În anul 2011 devine absolvent al Programului de Studii avansate în domeniul securității,
organizate, timp de trei luni, la centrul George C. Marshall din Garmish- Partenkirhen, Germania iar în
2017 obține, după un an de studii, un master în Strategia națională de securitate la Colegiul național
de război, din cadrul National Defense University din Washington DC, SUA.
În anul 2009 ofițerul este numit șef al Secției relații internaționale din cadrul SMFT, ulterior, în
perioada ianuarie 2015- iunie 2016, îndeplinește atribuțile funcției de șef de Cabinet al șefului SMG,
iar începând cu luna septembrie 2017 este numit locțiitor al șefului Direcției Instrucție și doctrină din
SMAp.
Ofițerul este căsătorit și are o fiică.

