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INFORMAŢII PERSONALE OPINCĂ MIHAI 
 

  Str. Bicaz, nr. 128, Bacău, 600342, România  

     +0745268951 

 misu_op80@yahoo.com 

Sexul masculin| Data naşterii 02.11.1980| Naţionalitatea română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 Perioada: 2004 – 2016 

 Locul de muncă: unităţi operative ale Ministerului Apărării Naționale 

 Domenii de activitate: supravegherea spaţiului aerian şi stat major la nivel de centru şi  batalion de radiolocaţie; 

 Poziţii ocupate:  

- prin numire: comandant pluton, şef radar, şef tură la supravegherea spaţiului aerian;       

- prin cumul: şef birou logistică ( 1 an ), ofiţer cu pregătirea fizică ( 3 ani ), şef Punct comandă (1 an). 

 Responsabilităţi: coordonarea personalului din serviciul de supraveghere a spaţiului aerian; planificarea, organizarea, coordonarea şi control-

evaluarea activităţilor de instrucţie militară, logistice, de pregătire fizică a personalului la nivel batalion și centru de radiolocație;  

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 [1996-2000, Colegiul Militar Liceal “Ștefan cel Mare” Câmpulung-Moldovenesc; 

 2000-2004, Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov, licenţiat în Managementul organizaţiilor, cu brevet de ofiţer în arma radiolocaţie; 

 2004-2005, Şcoala de Aplicaţie pentru Radiolocaţie, Curs de bază în arma radiolocaţie; 

 2006-2009, Facultatea de contabilitate și informatică de gestiune, Universitatea “Vasile Alecsandri”, Bacău; 

 2007, Centrul de Pregătire în Informatică al Armatei, Curs dispecer complet CPADD-A3X ; 

 2008-2009, Masterat, Universitatea “Spiru Haret” București, Facultatea de Sociologie-Psihologie, specializarea – Managementul organizațional și al 

resurselor umane; 

 2010, Şcoala de Aplicaţie pentru Forțele Aeriene, Curs avansat de radiolocație și razboi electronic; 

 2013, Şcoala de Aplicaţie pentru Forțele Aeriene, Curs de stat major; 

 2010, doctorand la Şcoala Doctorală din cadrul Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti, domeniul aprofundat Management;  

 2015, masterand la Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, domeniul interarme. 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Engleză 2  2  2  2  2  

  

Franceză 1 2 1  1  1  
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 Organizarea şi conducerea la nivelul unităţilor de radiolocaţie. 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 Abilităţi de relaţionare cu diferite categorii sociale dobândite de-a lungul celor 10 ani de când activez ca 

ofiţer; capacităţi manageriale, specialist în domeniul de activitate, comunicativ, adaptabil la situaţii noi, 

receptiv la nou. 

 

Competenţă digitală Utilizare computer – nivel avansat; 

Permis de conducere  B, C 

 


