Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Orzeaţă Mihail

Naţionalitate

Română

Data naşterii

20.11.1951

Sex

Masculin

Domeniul ocupaţional Învăţământ
Experienţa profesională
01.10.2013 - prezent
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

2007 – prezent

-Profesor universitar titular
-Universitatea „Apollonia,” Facultatea Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Comunicare,
Relaţii Publice şi Jurnalism, Str. Păcurari Nr.11, Iaşi
-Învăţământ
-predarea cursurilor de: Comunicarea internă; Gestionarea crizelor de imagine; Comunicarea in situaţii
speciale;
-întocmirea cursurilor, a fişelor disciplinelor, a programelor analitice, a subiectelor de examen
şi a altor documente didactice;
-elaborarea şi susţinerea comunicărilor ştiinţifice pentru Congresele ştiinţifice ale Universităţii
Apollonia şi ale Institutului „Academician Ion Hăulică”;
-publicarea unor articole de specialitate în publicaţii de profil;
-îndrumarea studenţilor pe timpul întocmirii lucrărilor practice, a comunicărilor ştiinţifice şi a
lucrărilor de licenţă;
-evaluarea studenţilor prin teste de cunoştinţe şi deprinderi şi prin examene scrise şi orale;
-participarea la activităţi extracurriculare.

-Profesor universitar asociat şi conducător de doctorat

Numele şi adresa angajatorului

-Universitatea Naţională de Apărare „Carol I,” Şoseaua Panduri Nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti;
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ORZEAŢĂ Mihail

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

01.05.2003 - 01.10.2007
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

12.12.2007 – 18.11.2008
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

02.11.2006 - 12.12.2007
01.04.2004 – 01.03.2005
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

01.03.2002 – 01.04.2004
Numele şi adresa angajatorului

-învăţământ
-îndrumarea ştiinţifică a doctoranzilor în cadrul programului de studii doctorale, pentru
obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe militare şi informaţii;
-predarea cursurilor de strategie şi scenarii;
-întocmirea cursurilor, a fişelor disciplinelor, a programelor analitice şi a altor
documente didactice;
-evaluarea studenţilor prin teste de cunoştinţe şi deprinderi şi prin examene scrise şi orale;
-Conferenţiar universitar asociat
-Universitatea Naţională de Apărare „Carol I,” Şoseaua Panduri Nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti
– învăţământ;
-predarea cursurilor de tactică şi artă operativă a forţelor aeriene;
-întocmirea cursurilor, a scenariilor pentru exerciţii pe hartă şi în teren cu forţe reale, a fişelor
disciplinelor, a programelor analitice şi a altor documente didactice;
-evaluarea studenţilor prin teste de cunoştinţe şi deprinderi şi prin examene scrise şi orale;
-Locţiitor al Şefului Statului Major General şi profesor universitar asociat la Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I,” Şoseaua Panduri Nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti
- Statul Major General: Str. Izvor nr. 3-5, Sectorul 5, Bucureşti;
-Conducere, securitate şi apărare naţională;
-conducerea comisiilor de control şi verificare a activităţii de instruire a categoriilor de
forţe ale armatei;
-conducerea exerciţiilor naţionale cu trupe;
-conducerea echipelor naţionale de răspuns la situaţii de criză internaţională, civilă şi militară –
reală sau simulată -, în cadrul NATO;
-coordonarea activităţii de elaborare a proiectelor de acte normative naţionale cu caracter militar;
-coordonarea activităţii la pace a categoriilor de forţe ale armatei şi ale comandamentelor
subordonate direct Statului Major General;
-Director al Statului Major General şi conferenţiar universitar asociat la Universitatea Naţională
de Apărare „Carol I,” Şoseaua Panduri Nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti
- Statul Major General, Str. Izvor nr. 3-5, Sectorul 5, Bucureşti
-Conducere, securitate şi apărare naţională;
-conducerea activităţii direcţiilor şi a celorlalte structuri organizatorice din Statul Major General;
-conducerea Comisiei de Regulamente a Statului Major General;
-conducerea activităţii de elaborare a Planurilor de activitate a Statului Major General şi a
Planurilor de acţiune ale Armatei;
-Director-adjunct al Statului Major General şi conferenţiar universitar asociat la Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I,” Şoseaua Panduri Nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti
-Statul Major General, Str. Izvor nr. 3-5, Sectorul 5, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate -Conducere, securitate şi apărare naţională;
Activităţi şi responsabilităţi principale

29.12.1990 – 15.05.2003
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-conducerea comisiei militare de negociere a admiterii şi, ulterior, a integrării Armatei
României în NATO;
-conducerea comisiilor de elaborare a strategiei militare, a strategiei de înzestrare a Armatei,
a propunerilor pentru Carta Albă a Apărării României şi a regulamentelor, a instrucţiunilor şi
a dispoziţiunilor şefului Statului Major General;
-Cadru didactic asociat
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

28.07.2001 - 01.03.2002
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

10.12.1999 - 28.07.2001
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

01.05.1997 - 10.12.1999

-Universitatea Naţională de Apărare „Carol I,” Şoseaua Panduri Nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti şi
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă,” Braşov
-învăţământ
-predarea unor cursuri de tactică şi artă operativă a forţelor aeriene;
-întocmirea unor cursuri, a unor scenarii pentru exerciţii pe hartă şi în teren cu forţe reale,
a fişelor disciplinelor, a programelor analitice şi a altor documente didactice;
-evaluarea studenţilor prin teste de cunoştinţe şi deprinderi;
-Locţiitor pentru operaţii al şefului Statului Major al Forţelor Aeriene şi conferenţiar universitar
asociat la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov
- Statul Major al Forţelor Aeriene, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5;
-instruire şi intervenţie militară la situaţii de urgenţă reale şi simulate;
-conducerea activităţii de elaborare a Planurilor de activitate şi a Planurilor de acţiune ale
Statului Major al Forţelor Aeriene în situaţii de pace, criză şi război;
-verificarea nivelului de instruire şi a capacităţii de acţiune a unităţilor şi a marilor unităţi ale
forţelor aeriene ale României;
-Comandant al Punctului de Comandă Principal al Forţelor Aeriene şi
Locţiitor al Comandantului Comandamentului Operaţional Aerian Principal al Forţelor Aeriene
- Statul Major al Forţelor Aeriene, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5;
-managementul spaţiului şi al traficului aerian în spaţiul aerian al României;
-conducerea activităţilor de supraveghere a spaţiului aerian;
-conducerea activităţilor de monitorizare a modului în care aeronavele civile şi militare
respectă regulile de zbor în spaţiul aerian al României;
-conducerea activităţilor de intervenţie în situaţia când aeronavele militare se abat de la
misiuni iar aeronavele civile se abat de la căile aeriene şi parametrii de zbor stabiliţi;

-Şef Secţie Aviaţie şi Apărare Antiaeriană şi Locţiitor al şefului Direcţiei Planificare Strategică
şi Control Armamente din Statul Major General

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

14.08.1991 - 01.05.1997
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

29.12.1990 - 14.08.1991
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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-Statul Major General, Str. Izvor nr. 3-5, Sectorul 5, Bucureşti;
-conducere militară, apărare şi securitate naţională;
-avizarea documentelor de management al spaţiului şi al traficului aerian;
-elaborarea proiectelor de documente de planificare strategică: strategia militară; planurile de
activitate ale Statului Major General; strategii în diferite domenii de activitate ale Ministerului
Apărării Naţionale; planuri de cooperare cu alte armate etc.
-Şef de Stat major al Diviziei 59 Aviaţie şi al Corpului 2 Aviaţie şi Apărare Antiaeriană din
Statul Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene
- Statul Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5;
-conducere militară, apărare şi securitate naţională;
-conducerea activităţilor de elaborare a planurilor de activitate şi de acţiune la pace, criză şi
război ale diviziei de aviaţie şi ale corpului de aviaţie şi apărare antiaeriană;
-conducerea activităţilor de instruire şi intervenţie militară la situaţii de urgenţă reale şi simulate;
-Şef birou pregătire de luptă în Comandamentul Aviaţiei Militare
Comandamentul Aviaţiei Militare, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5;
-conducere militară;
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Activităţi şi responsabilităţi principale
2 5.09.1987 - 29.12.1990
2

Numele şi adresa angajatorului

-conducerea activităţilor de elaborare a planurilor de instruire în luptă în timp de pace, în
situaţii de criză şi la război, a unităţilor şi marilor unităţi ale Comandamentului Aviaţiei Militare;

-Conferenţiar universitar
-Catedra de tactica aviaţiei, Academia Militară (In prezent Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”), Şoseaua Panduri Nr. 68-72, Sector 5,
Bucureşti;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activităţi şi responsabilităţi principale

01.06.1982 - 25.09.1987

-învăţământ;
-întocmirea şi predarea cursurilor de tactica aviaţiei şi a celei de apărare antiaeriană;
-întocmirea scenariilor pentru exerciţii pe hartă şi în teren;
-îndrumarea ştiinţifică a studenţilor pentru elaborarea lucrărilor practice, a comunicărilor
ştiinţifice şi a lucrărilor de diplomă;
-evaluarea studenţilor prin teste şi examene.
-Lector universitar

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

-Catedra de tactica aviaţiei, Academia Militară (In prezent Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I), Şoseaua Panduri Nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti;
-învăţământ;

Activităţi şi responsabilităţi principale

-întocmirea şi predarea cursurilor de tactica aviaţiei de vânătoare;
-întocmirea scenariilor pentru exerciţii pe hartă şi în teren cu aviaţia de vânătoare;
-îndrumarea ştiinţifică a studenţilor pentru elaborarea lucrărilor practice, a comunicărilor
ştiinţifice şi a lucrărilor de diplomă;
-evaluarea studenţilor prin teste şi examene.

19.08.1981 - 01.06.1982

-Asistent universitar

Numele şi adresa angajatorului

-Catedra de tactica aviaţiei, Academia Militară (In prezent Universitatea Naţională de Apărare

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

-învăţământ;

Activităţi şi responsabilităţi principale

-conducerea activităţilor de evaluare a studenţilor în cadrul seminariilor, a lucrărilor practice
şi a exerciţiilor pe hartă şi în teren;
-întocmirea unor lucrări de laborator şi a comunicărilor ştiinţifice pentru sesiunile anuale;
-participarea la elaborarea scenariilor exerciţiilor pe hartă şi în teren.
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„Carol I), Şoseaua Panduri Nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti;
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Educaţie şi formare
15.02.2008
Calificarea / diploma obţinută

-Masterat în relaţii internaţionale şi integrare europeană

-diplomă de absolvire;

Competenţe profesionale dobândite

-master în relaţii internaţionale şi integrare europeană;

Disciplinele principale studiate

-decizia în criză;
-politica externă a României;
-procesele politice ale UE;
-procese ale securităţii internaţionale;
-integrare europeană şi dezvoltare instituţională
-teoria relaţiilor internaţionale
-Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Instituţie de învăţământ superior

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Septembrie 2003 – iulie 2004

-Masterat în educaţie

Calificarea / diploma obţinută

-certificat de absolvire

Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
iunie 1997 – iunie 1998
Calificarea obţinută
Competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Septembrie 1996 – martie 1997
Calificarea obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

01.10.1990 – 01.12.1995
Calificarea obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
ianuarie – iulie 1995
Calificarea obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
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-perfecţionarea deprinderilor de predare a cursurilor, întocmire a documentelor didactice
şi evaluare a subiecţilor care se instruiesc
-Colegiul de Management al Resurselor de Apărare şi Educaţional, Universitatea Naţională de
Apărare ”Carol I”, Bucureşti, Instituţie de învăţământ superior militar
-Colegiul de Război al Forţelor Aeriene ale SUA
-diplomă de absolvire
-perfecţionarea deprinderilor de conducere a marilor unităţi militare în mediu intenaţional (alianţe,
coaliţii);
-însuşirea cunoştinţelor de diplomaţie militară şi civilă;
-formarea deprinderilor de relaţionare cu personalităţi militare şi civile din diferite state;
-Universitatea Forţelor Aeriene ale SUA, Montgomery, statul Alabama, SUA
-Curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii engleze
-certificat de absolvire
-deprinderi de comunicare în limba engleză
-Academia de Înalte Studii Militare (In prezent Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”),
Departamentul de Învăţare a Limbilor Străine, Bucureşti,
Instituţie de învăţământ superior militar
-Doctorat în ştiinţe militare
-Diplomă de Doctor în Ştiinţe militare
-perfecţionarea deprinderilor de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică;
- perfecţionarea deprinderilor de a întocmi lucrări de cercetare ştiinţifică şi de a scrie articole,
cursuri, manuale şi cărţi ştiinţifice.
-Academia de Înalte Studii Militare (In prezent Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”), Instituţie
Organizatoare de Studii Doctorale, Instituţie de învăţământ superior militar
-Curs postacademic militar de conducere la nivel strategic
-diplomă de absolvire
-acumularea de cunoştinţe şi formarea deprinderilor de conducere militară la nivel strategic
-Colegiul Superior de Stat Major, Academia de Înalte Studii Militare (In prezent Universitatea Nationala
de Aparare „Carol I”), Bucureşti, Instituţie de învăţământ superior militar
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Septembrie 1981 – martie 1982
Calificarea obţinută

-Curs de perfecţionare a cadrelor nou numite în funcţii didactice în învăţământul militar
superior
-certificat de absolvire

Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

-acumularea de cunoştinţe şi formarea deprinderilor de a îndeplini funcţii didactice
-Academia Militară (In prezent Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”)), Bucureşti, Instituţie de
învăţământ superior militar

Septembrie 1979 – august 1981
Calificarea obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

-Studii militare superioare (actualul masterat)
-diplomă de licenţă
-acumularea de cunoştinţe şi formarea deprinderilor de a conduce unităţi militare tactice
-Academia Militară (In prezent Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”)), Bucureşti, Instituţie de
învăţământ superior militar

Octombrie 1970 – august 1973
Calificarea obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Septembrie 1966 – iunie 1970
Calificarea obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

-Studii militare superioare
-diplomă de absolvire
-acumularea de cunoştinţe şi formarea deprinderilor de a conduce subunităţi militare şi de a zbura
diferite tipuri de avioane militare
Şcoala Militară de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu,” Bobocu, Jud. Buzău, Instituţie de învăţământ
superior militar
Studii liceale
-diplomă de bacalaureat
-acumularea de cunoştinţe generale şi formarea deprinderilor de a studia independent
-Liceul Teoretic nr. 2 Călăraşi, jud. Călăraşi

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C2

C2

C2

C2

C2

Franceză

B1

B1

A1

A1

A1

Rusă

A1

A1

A1

A1

A1

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Am abilităţi de a comunica în diferite medii sociale, inclusiv în mediu internaţional de nivel ridicat
(miniştrii ai apărării, ai afacerilor interne şi externe, membrii ai parlamentului etc.), dobândite prin
studiile şi prin exercitarea atribuţiilor funcţiilor pe care le-am îndeplinit
Posed cunoştinţe teoretice despre ştiinţa conducerii de la nivel grup mic de oameni până la nivel
strategic. Am deprinderi practice de conducere a diferitelor organizaţii militare şi civile, dobândite prin
studiile pe care le-am absolvit şi prin exercitarea atribuţiilor funcţiilor pe care le-am îndeplinit

Competenţe şi aptitudini tehnice

Am cunoştinţe teoretice despre motoare clasice şi reactive, despre aerodinamică, fizică şi unele
deprinderi practice de lucru cu motoarele clasice şi reactive, dobândite în cadrul şcolii militare şi a
diferitelor cursuri pe care le-am absolvit, deprinderi perfecţionate în cariera de pilot militar

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Am aptitudini bune de utilizare a calculatorului în programele Windows 2003 şi 2007, Power Point
şi Excell, pe care le-am dobândit în urma unor cursuri şi a studiului individual
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Competenţe şi aptitudini artistice

Permise de conducere

Am unele înclinaţii literare, probate prin scrierea mai multor articole şi cărţi, din care trei au fost
premiate de Revista Gândirea Militară Românească

Posed permis de conducere categoria B.

2 3 septembrie 2020
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