CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume

Naţionalitate

ANTONESCU OLIMPIODOR

Română
01.06 2013-în prezent: pensionar MAI
Grad militar: general locotenent ( în rezervă )
Titlu didactic:conferențiar universitar

Experienţa profesională
• Perioada
Denumirea instituției
Activitatea
Perioada
Denumirea instituției
Sectorul de activitate
Perioada
• Denumirea instituţiei
• Sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.11 2014– în prezent
FUNDAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CIVILIZAȚIE RURALĂ „ NIȘTE ȚĂRANI”
Președinte
17.01 2011 - 31. 10 2014
FUNDAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CIVILIZAȚIE RURALĂ „ NIȘTE ȚĂRANI”
Vicepreședinte
1979 – 17.01 2011
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
Conducerea Jandarmeriei Române și unități / structuri subordonate
Inspector general,prim adjunct, șef direcție, șef seviciu, șef birou, ofițer specialist
pregătire personal, ofițer specialist educație fizică;
- Planificarea, organizarea, coordonarea şi conducerea activităţii structurilor Jandarmeriei
Române;
- Planificarea, organizarea, coordonarea şi conducerea activităților de educație fizică și
sport în Jandarmeria Română;
- Coordonarea şi îndrumarea activităţii de management sportiv în structurile
subordonate Jandarmeriei Române;
- Planificarea, organizarea, coordonarea competițiilor sportive la nivelul Jandermeriei
Române și și constituirea și antrenarea loturilor Jandarmeriei Române participante la
competițiile organizate de forurile competente la nivel național și internațional;
- Coordonarea şi îndrumarea activităţii de pregătire a personalului Jandarmeriei Române;
- Coordonarea și conducerea structurilor de pază, protecție instituțională și ordine publică
din Jandarmeria Română;
- Coordonarea activităţii de cooperare şi colaborare cu celelalte componente ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor și ale Sistemului Naţional de Apărare precum și
cu Ministerul Sportului, LPF, FRF, COSR și alte federații și structuri sportive.
- Participarea la activitatea de elaborare și avizare a actelor normative ( legi, hotărîri de
guvern, ordonanțe de urgență, instrucțiuni, directive, decizii, statute, regulamente
( inclusiv de organizare și funcționare, și multe altele).
-

Legea nr. 4 /2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor
sportive;
Legea nr. 10/2012 privind modificarea Legii nr. 4/2008.
Regulamente de specialitate ale FRF, LPF COSR și alte entități sportive națione

Studii şi cursuri de specialitate
1972-1976
• Perioada (de la – până la)
Liceul Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
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• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

Profilul real

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite

1976-1979
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne

Absolvent de liceu cu diplomă de Bacalureat

• Numele calificării primite

- Pregătirea militară generală şi de specialitate (arma jandarmi);
- Conducerea grupurilor militare.
- Conducerea și coordonarea misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice
Diplomă de absolvire

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

1982, 1987-1989
Facultatea Militară de Educație Fizică și Sport ( Cursul de calificare ofițeri cu
pregătirea fizică ) ,Academia de Înalte Studii Militare – Facultatea de Arme Întrunite,

• Principalele subiecte şi
calificări însuşite

-

• Numele calificării primite

Proiectarea, planificarea şi organizarea activităţilor în cadrul statului major în
domeniul conducerii acţiunilor militare;
- Planificarea activităţilor în domeniul logistic;
- Managementul organizaţiei militare;
- Managementul structurilor sportive;
- Managementul sistemelor de securitate.
Licenţiat în ştiinţe militare

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

1992-1996
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

septembrie 1996 – octombrie 1997
Universitatea Bucureşti

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

ianuarie – iulie 2000
Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

martie-iunie 2006
Colegiul Superior de Securitate Naţională – Academia Naţională de Informaţii

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

septembrie 2005-februarie 2006
Colegiul Naţional de Apărare

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de

2002-2006
Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti

Facultatea de Drept, specialitatea Ştiinţe Juridice
Licenţiat în ştiinţe juridice

Cursuri postuniversitare „Ştiinţe juridice”
Certificat de absolvire

Cursuri postuniversitare de perfecţionare în conducere strategică în cadrul Academiei
de Înalte Studii Militare, Bucureşti
Certificat de absolvire

Cursuri postuniversitare
Certificat de absolvire
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învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

doctorat în „Ştiinţe militare” cu tema „Factorul militar în operaţii în sprijinul păcii.
Participarea structurilor de jandarmi la operaţii de menţinere a păcii”.
Doctor în „Ştiinţe militare”

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

ianuarie-iulie 2007
Universitatea Bucureşti

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

ianuarie-iulie 2008
Universitatea Naţională de Apărare Carol I – Facultatea de comandă şi Stat Major

Departamentul de pregătire a personalului didactic
Certificat de absolvire

Masterat Securitate şi Apărare Naţională
Diplomă de master

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
ROMÂNĂ
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european
• FRANCEZĂ
• ENGLEZĂ

Ascultare

Vorbire
Citire

Utilizator

Utilizator

Scriere
Discurs
orale

Participare la
conversaţie
Utilizator

Utilizator

Exprimare scrisă

C1 exeprimentat C1 exeprimentat B2 independent B2 independent B2
A2

Utilizator
elementar

Utilizator

B1 independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Utilizator
independent

A2 Utilizator elementar

Competenţe şi abilităţi
sociale

- Munca în echipă – am desfăşurat activitatea în diferite tipuri de echipe, atât în
calitate de conducător al grupului cât şi ca membru al acestuia, pentru proiectarea,
organizarea şi desfăşurarea de activităţi în domeniul pregătirii militare, al conducerii
grupurilor militare în acţiunea militară (activităţi de stat major şi de comandament,
studii de stat major, aplicaţii şi exerciţii tactice);
- Aptitudini – am experienţă în activitatea de planificare şi conducere a activităţilor din
domeniul militar, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

-

Competenţe şi cunoştinţe
de utilizare a
calculatorului

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, Outlook™
şi PowerPoint™);
- abilitatea de utilizare a internetului, accesare adrese e-mail, browsing.

Alte aptitudini şi
competenţe

- Competenţe în domeniul ştiinţei şi conducerii militare, desfăşurarea activităţilor
didactice.

Permis de conducere

- categoria „B” din 1992.

Pasiuni

-

capabilitate de lucru în echipă;
loialitate şi devotament
abilităţi de comunicare
spirit de iniţiativă
principialitate şi punctualitate
corectitudine şi obiectivitate.

lectura;
artele marţiale;
drumeţii;
sportul.
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