Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă

Mihai Eduard-Ionuţ
Braşov, România

Telefoane
Fax(uri)
E-mail(uri)

eduard.mihai@afahc.ro

Naţionalitate

română

Data naşterii

10 septembrie 1976

Sex
Starea civilă

masculin
Căsătorit, 2 copii

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

19.06.2020 – prezent
Prorector (locțiitor al comandantului) pentru programe și relații internaționale
Coordonează, îndrumă și monitorizează desfășurarea activităților din domeniul relațiilor
universitare internaționale. Organizează, coordonează și controlează modul de desfășurare a
activităților specifice programelor de mobilități la nivelul academiei.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă”, str. Mihai Viteazu, nr.160, Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior militar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

09.01.2019 – 18.06.2020
Director Departament Aviație, Facultatea de management aeronautic
Coordonare, îndrumare și monitorizare a activităților didactice din cadrul departamentului, a
practicii de specialitate a studenților și a activității de asigurare a calității procesului
educațional la nivelul departamentului. Activitate didactică pe baza normei universitare
stabilite, elaborare de cursuri şi manuale de specialitate în domeniul aviaţiei, cercetare
ştiinţifică în domeniul militar și instructor de zbor.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă”, str. Mihai Viteazu, nr.160, Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior militar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

06.03.2018 – 08.01.2019
Prodecan (pentru învățământ), Facultatea de management aeronautic
Coordonare, îndrumare și monitorizare a activităților didactice din cadrul facultății, a
practicii de specialitate a studenților și a activității de asigurare a calității procesului
educațional la nivelul facultății. Activitate didactică pe baza normei universitare stabilite,
elaborare de cursuri şi manuale de specialitate în domeniul aviaţiei, cercetare ştiinţifică în
domeniul militar și instructor de zbor.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă”, str. Mihai Viteazu, nr.160, Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior militar
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

12.02.2018 – 06.03.2018
Lector universitar, Departamentul de aviaţie
Activitate didactică la disciplinele Navigaţie aeriană, Reglementări şi siguranţă
aeronautică, Aeronave de şcoală şi antrenament, elaborare de cursuri şi manuale de
specialitate în domeniul aviaţiei, cercetare ştiinţifică în domeniul militar și instructor de
zbor.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă”, str. Mihai Viteazu, nr.160, Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior militar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.10.2013 – 12.02.2018
Instructor superior, Departamentul de aviaţie
Instructor de zbor, activitate didactică la disciplinele Navigaţie aeriană, Reglementări şi
siguranţă aeronautică, Aeronave de şcoală şi antrenament, elaborare de cursuri şi manuale
de specialitate în domeniul aviaţiei, cercetare ştiinţifică în domeniul militar.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă”, str. Mihai Viteazu, nr.160, Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior militar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.10.2011 - 01.10.2013
Instructor superior, Catedra de specialitate şi instrucţie militară de bază
Instructor de zbor, activitate didactică la disciplinele Navigaţie aeriană, Reglementări şi
siguranţă aeronautică, Aeronave de şcoală şi antrenament, elaborare de cursuri şi manuale
de specialitate în domeniul aviaţiei, cercetare ştiinţifică în domeniul militar.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă”, str. Mihai Viteazu, nr.160, Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior militar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

15.07.2010 - 01.10.2011
Instructor şef, Catedra de specialitate şi instrucţie militară de bază
Instructor de zbor, activitate didactică la disciplinele Navigaţie aeriană, Reglementări şi
siguranţă aeronautică, Aeronave de şcoală şi antrenament, elaborare de cursuri şi manuale
de specialitate în domeniul aviaţiei, cercetare ştiinţifică în domeniul militar.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă”, str. Mihai Viteazu, nr.160, Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior militar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.09.2007 - 15.07.2010
Instructor şef zbor, Patrula 2, Escadrila 1 instrucţie
Instructor de zbor, activitate didactică la disciplinele Aeronave de şcoală şi antrenament,
Cunoaşterea tehnicii de aviaţie, elaborare de cursuri şi manuale de specialitate în domeniul
aviaţiei militare.

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala de aplicaţie pentru Forţele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, Boboc, Buzău

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ militar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
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18.10.2003 - 01.09.2007
Instructor zbor, Patrula 2, Escadrila 1 instrucţie
Instructor de zbor, activitate didactică la disciplinele Aeronave de şcoală şi antrenament,
Cunoaşterea tehnicii de aviaţie, elaborare de cursuri şi manuale de specialitate în domeniul
aviaţiei militare.
Şcoala de aplicaţie pentru Forţele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, Boboc, Buzău
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Învăţământ militar
01.02.2001 - 18.10.2003
Instructor zbor, Patrula 3, Escadrila 21 Aviaţie Şcoală
Instructor de zbor, activitate didactică la disciplinele Aeronave de şcoală şi antrenament,
Cunoaşterea tehnicii de aviaţie, elaborare de cursuri şi manuale de specialitate în domeniul
aviaţiei militare.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă”, str. Mihai Viteazu, nr.160, Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior militar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.09.2000 - 01.02.2001
Pilot, Patrula 3, Escadrila 2 IAR-330
Activitate de instruire în zbor.

Numele şi adresa angajatorului

Baza Aeriană 58, Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Aviaţie militară

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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19.03 – 08.06.2018
Curs postuniversitar / Certificat de absolvire seria CA Nr. 0030782 eliberat la data de
08.06.2018
Cnducere – Forțe Aeriene
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București

17.10 – 09.12.2016
Curs de specializare / Certificat de absolvire seria Z Nr. 1408 eliberat la data de 19.01.2017
COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București

2013 – 2016
Doctor / Diploma de doctor seria J Nr. 0024079
Științe militare
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București

19.10 – 11.12.2015
Curs de calificare / Certificat de absolvire seria R Nr. 1175 eliberat la data de 14.01.2016
Introduction to NATO
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București

05.03 – 11.03.2014
Specialist în domeniul calităţii / Certificat de absolvire eliberat la data de 11.03.2014
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Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
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Programul de perfecţionare specialist în domeniul calităţii în învăţământul superior.
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti

04.10 – 17.12.2010
Curs de stat major / Certificat de absolvire seria O Nr. 000850 eliberat la data de 17.12.2010
Curs de carieră
Şcoala de aplicaţie pentru Forţele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, Boboc, Buzău

01.10.2008 – 06.02.2009
Curs de limbă engleză / Diplomă de absolvire seria E Nr. 001004 eliberată la data de
04.07.2009
Curs intensiv de învăţare a limbii engleze şi însuşirea frazeologiei standarduzate
Centrul principal de învăţare al limbilor străine al Forţelor Aeriene, Braşov

2006 – 2008
Masterat / Diplomă de absolvire seria G Nr. 0136971 eliberată la data de 09.02.2010
Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului
Universitatea „Bioterra” Bucureşti, Facultatea de Management Agroturistic

15.10 – 14.12.2007
Curs avansat / Certificat de absolvire seria G Nr. 027150 eliberat la data de 14.12.2007
Curs de carieră
Şcoala de aplicaţie pentru Forţele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, Boboc, Buzău

01.10 – 21.12.2001
Specializare / Certificat de absolvire seria B Nr. 0002446 eliberat la data de 21.12.2001
Perfecţionare psihopedagogică şi metodică
Centrul de pregătire a personalului din domeniul managementului resurselor umane,
Bucureşti
06.09.1999 – 28.07.2000
Curs de carieră / Certificat de absolvire seria A Nr. 007357 eliberat la data de 28.07.2000
Curs de bază în arma aviaţie şi de pregătire pentru funcţia de pilot
Şcoala de aplicaţie pentru Forţele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, Boboc, Buzău

1998 – 1999
Specializare / Certificat de absolvire seria B Nr. 0005903 eliberat la data de 04.06.1999
Absolvent al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniul studiat / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / de formare

Universitatea Bucureşti, Centrul de cercetări psihopedagogice şi de perfecţionare a
personalului din învăţământul militar
1995 – 1999
Licenţiere / Diploma de licenţă seria R Nr. 0068964 eliberată la data de 31.07.1999
Managementul organizaţiei
Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene ,,Henri Coandă”, Braşov

1991 – 1995
Diploma de bacalaureat, seria M Nr. 134489 eliberată la data de 04.07.1991
Studii liceale
Liceul militar „Mihai Viteazu”, Alba-Iulia

Competenţe şi abilităţi
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Română
Engleză – nivel bun.

Competenţe şi abilităţi
sociale

Lucrul în echipă: m-am integrat în diferite colective cu responsabilităţi în domenii diverse,
utilizarea tehnicii de aviaţie, pregătirea teoretică şi practică a personalului navigant de aviaţie,
specializare piloţi militari, cercetare ştiinţifică;
Comunicare: în procesul de învăţământ şi cercetare şi în afara acestuia am colaborat cu
diferite categorii profesionale, militare şi civile, fiind implicat în diverse activităţi formative
şi de colaborare cu alte instituţii.

Competenţe şi abilităţi
organizatorice

Coordonarea grupelor de studenţi în formarea ca piloţi militari pe parcursul practicii de
specialitate, ocuparea de funcţii de conducere în diferite structuri, prezenţa în cadrul
echipelor de organzare a activităţilor de zbor, îndrumarea studenţilor în activitatea de
cercetare ştiinţifică – elaborarea de lucrări de licenţă, participarea la sesiuni de comunicări
ştiinţifice – m-au ajutat să-mi dezvolt competenţele manageriale.

Competenţe şi abilităţi
tehnice

- Utilizare de rutină a aparaturii de birou, MS Office, internet, e-mail, comunicaţii mobile,
staţii radio, etc.
- Cunoaşterea teoretică şi practică, de utilizare şi de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor:
IAK-52, L-29, IAR-99 Şoim și IAR-316B.
- Pilot militar din anul 2000, instructor de zbor din anul 2004, pilot militar clasa I din anul
2010 şi pilot de încercare din anul 2011, cu experienţă profesională de peste 1600 ore de
zbor.

Participare la mitinguri
aeronautice internaţionale
Activitate de cercetare
ştiinţifică

- Romanian International Air Show – 2006
- Otopeni Air Show – 2010
- Bucharest International Air Show – 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
- 7 manuale, cursuri;
- 24 studii, articole şi comunicări ştiinţifice publicate în reviste şi în volumele unor
manifestări ştiinţifice recunoscute pe plan naţional şi internaţional;
- participarea în cadrul a 4 proiecte de cercetare;
- Membru al Asociației pentru Cercetare și Educație “Henri Coandă” .

20.06.2020
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