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INFORMAŢII 
PERSONALE 

BOLOJAN ADRIAN-GAVRIL  
 

   
                                       
  

 
 

Sexul M   | Data naşterii                                | Naţionalitatea Română  
 

 
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 

   

 01/07/2020 – prezent  Compania Națională ROMARM SA / consilier al directorului 
general  pentru management. 
▪ Optimizarea procesului de fundamentare a deciziilor directorului general în vederea 
eficientizării activității companiei și a filialelor acesteia; 
▪ Tipul sau sectorul de activitate: Management al societăților comerciale pe acțiuni 
 

01/06/2007 - 31/01/2020  Direcția planificare integrată a apărării / Departamentul 
pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale / Ministerul Apărării 
Naționale - ca lucrător specialist (din 2007), șef birou (din 2009), șef serviciu (din 
2013) și director adjunct/locțiitor (din 2015).  
▪ Asigurarea coordonării fundamentării și implementării programelor majore din 
Ministerul Apărării Naționale potrivit sistemului de planificare, programare bugetare 
și evaluare; 
▪ In acesată perioadă am asigurat și reprezentare națională in cadrul unor comitete 
NATO sau UE (2008-2010 Agenția Europeană de apărare EDA ca expert financiar 
Busseles/Belgia, 2009-2015 Comitetul pentru politici și resurse la Agentia NATO de 
management a programului de modernizare a flotei NAEW Brunssum/Olanda și 
2010 - 2016 Comitetul pentru politici și resurse la Agentia NATO de management a 
programului de transport aerian strategic C 17 Papa/Ungaria); 
▪ Participare in echipa de implementare a activităților de realizare a programului de 
înzestrare ”Avion multirol al Forțelor Aeriene” - F16; 
 

▪ Tipul sau sectorul de activitate: Management al structurilor centrale, Manager de 
proiect 
 

 01/01/2000 - 31/05/2007 – Batalionul 2 Infanterie Călugăreni/ București / Ministerul 
Apărării Naționale – ca șef serviciu asigurare tehnică cu armament și munitii (2000-
2003), șef serviciu logistic (2003-2006) și comandant de unitate (2006-2007); 

 ▪ Fundamentarea și implementarea proceselor de asigurare logistică a unei structuri 
militare de tip batalion de infanterie în țară și in timpul executarii de misiuni în teatre 
de operații (2001-2003 în teatrele de operații din Balcani ca rezerva strategică a 
NATO) și 2005 în cadrul teatrului de operații din IRAK pentru misiune tip coaliție; 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 ▪ Tipul sau sectorul de activitate: Servicii logistice și de comandă - Apărare 
 

  
 31/08/1994 – 31/12/1999 – Divizionul 44 Artilerie / Zalău județul Sălaj / Ministerul 

Apărării Naționale – ca locțiitor tehnic al comandantului; 
 ▪ Fundamentarea și implementarea proceselor de asigurare logistică și tehnică a 

unei structuri militare de tip divizion de artilerie; 
  

 ▪ Tipul sau sectorul de activitate: Servicii logistice și tehnice - Apărare 
 

  
  

   
 
 Școala universitară a Marinei SUA, Monterey California – Curs  in 

managementul resurselor pentru apărare – 2010 și Curs achiziții și 
managementul pe ciclul de viață a echipamentelor militare 2011; 

 Academia de inalte studii Militare, București Curs post universitar de 
managementul crizelor 2006; 

 Universitatea Spiru Haret, București Master în managementul financiar 
contabil al administrației publice  2007-2008; 

 Academia Tehnică Militară, București Curs postuniversitar de inginerie 
economică și logistică  2001-2002; 

 Academia Tehnică Militară, București (inginer muniții și rachete) 1989-
1994; 

 Liceul militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia: 1984-1988; 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
 

 

Limba engleză 
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Specificaţi limba străină C1  C1 C1 B2 B2 
  Competenţe de 

comunicare  
- Bune competențe în planificarea proceselor și resurselor - competențe dobândite 

prin experiență proprie în sistemul de planificare, programare, bugetare și 
evaluare al Ministerului Apărării Naționale; 

- Bune competențe de negociere – competență dobândită prin experiență proprie 
în procesul de negociere a termenilor și condițiilor de participare a Romaniei la 
programele NAEW (NATO  NATO Airborne Early Warning) și SAC (Strategic 
Airlift Capability); 

- Bune competențe de comunicare – competență dobândită prin experiența proprie 
de manager al structurilor tehnice și de planificare; 

- Bune competențe manageriale competență dobândită prin cursuri și 
implementate în activitatea proprie. 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE   

 

 

Competenţe 
organizaţionale /  

manageriale  
 
 

- Leadership - în perioada 1995 - 1999 am condus echipele de asigurare 
logistică a tragerilor de artilerie de apreciere a ofițerilor artileristi din Armata 
României. În perioada 2006-2007 am asigurat funcția de comandant al unui 
Batalion de Infanterie; 

- Organizator și negociator - în periooada 2001-2013 am condus procesul de 
negociere și activitatea echipei pentru asigurarea logistică pentru susținerea 
in teatrul de operații a unui batalion de infanterie ca rezervă strategică a 
NATO pentru teatrele de operații din Balcani (KFOR - SFOR) iar in perioada 
2004-2005 am organizat și implementat asigurarea logistică pentru 
participarea timp de 7 luni a unui batalion de infanterie la o misiune in teatrul 
de operații din IRAK; 

- Spirit de inițiativă - în perioada 2013-2017 am inițiat, proiectat și reglementat 
procesele interne ale Ministerului Apărării Naționale referitor la sistemul de 
planificare, programare, bugetare și evaluare. 
 

 

 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

- Cunoașterea modalității de organizare și funcționare a unităților militare de 
nivel tactic din Armata României; 

- Cunoașterea mecanismelor de implementare și funcționare a programelor 
NATO finanțate multinațional; 

- Cunoașterea sistemului de management al proiectelor și programelor ca 
urmare a reprezentării României în foruri decizionale sau de fundamentare a 
deciziei din cadrul NATO și UE ; 

- Cunoașterea în detaliu a mecanismului de finanțare a programelor majore din 
Armata României; 
 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate 
Rezolvarea 

de 
probleme 

 Utilizator 
experimentat  

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Permis de conducere  Permis de conducere categoriile B, C, C+E 

 ▪ Pensionar militar cu gradul de colonel in rezervă începând cu 31.01.2020 


