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CURRICULUM    VITAE 
 
 
 

COL (r) Pavel-Răzvan SURDU 
 

Data nașterii: 16 NOV 1969 
Stare civilă: căsătorit, 1 copil (22) 

 
 
 

Date de contact: 
Adresă: Str. Ciungi Nr. 20B, Bicaz, județul Neamț 
Tel.: +40 722 640 991 
e-mail: viceprimar@primariabicaz.ro 

 
 
 
 

Experiență profesională: 
 

DEC 2020 - prezent Viceprimar al orașului Bicaz 

OCT 2020 - prezent Consilier local USR 

OCT 2017 - IUL 2020 Consultant relații internaționale, securitate, apărare și informații și Senior Analyst la 
Integrated Intelligence, Defence and Security Solutions (I2DS2), București 

În această calitate am activat ca specialist în cadrul unui think-tank specializat în probleme 
de securitate internațională și națională contribuind cu evaluări și analize la materialele 
elaborate în sprijinul decidenților politici. 

 
OCT 2017 Retragere din serviciul militar activ 

IAN 2016 - SEP 2017 Director adjunct pentru sprijin și relația cu națiunea gazdă la Centrul de excelență 
NATO în domeniul HUMINT 
În această funcție am activat de facto ca șef de stat major al structurii având în subordine 
structurile de resurse umane, logistice, comunicații și informatică, securitate, relații 
internaționale, relații publice și protocol, achiziții, cazarmare, planuri operative, pregătirea 
personalului propriu, documente clasificate, medicale, structura națională de sprijin, 
structura de pază; 
Am răspuns de elaborarea și implementarea planului de investiții și am fost împuternicit să 
supervizez execuția bugetelor internațional și național ale organizației; 
În această perioadă am acționat în anul 2016 ca locțiitor pentru sprijin în cadrul exercițiului 
HUMINT al NATO, iar în anul 2017 ca director al exercițiului NATO întrunit de informații și 
contrainformații militare. 

IUL 2009 - DEC 2015 Șef secție dezvoltarea conceptelor și experimentare la Centrul de excelență NATO în 
domeniul HUMINT 
În această funcție am fost responsabil de programele și activitățile centrului din domeniul 
CD&E și am reprezentat instituția în relațiile cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, 
cu Comandamentul Aliat pentru Operații și alte structuri NATO pe această linie; 
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 Am fost membru permanent în mai multe grupuri de lucru NATO (Grupul de lucru pentru 
Integrarea Informațiilor din toate sursele de colectare, Grupul de lucru al Comandamentului 
Suprem Aliat din Europa pentru Informații și Contrainformații, Grupul de lucru pentru 
dezvoltarea conceptelor și experimentare, Grupul de lucru HUMINT și Grupul de lucru pentru 
tehnologie în domeniul HUMINT); 
În această perioadă am condus în calitate de manager două proiecte cu durata de trei ani și 
valoare însumată de aproximativ 1 milion de euro pentru Divizia Amenințări de securitate 
emergente din cadrul Cartierului general NATO; 
Am participat la culegerea de date și informații specifice domeniului de activitate din cadrul 
centrului în Operațiunea ENDURING FREEDOM din Afganistan; 
De asemenea am îndeplinit funcția de Locțiitor pentru sprijin în cadrul exercițiului anual 
NATO în domeniul HUMINT în anii 2009, 2010, 2011 și 2015 și de șef al experimentării în anii 
2014 și 2015. 

APR 2009 - IUN 2009 Ofițer de stat major pentru doctrina și instrucția trupelor de parașutiști, cercetare și 
operații speciale la Statul major al Forțelor Terestre 
Elaborarea de doctrine și regulamente, controlul procesului de educație și instruire din 
unitățile subordonate, emiterea de reglementări privind activitățile de zbor și parașutare din 
cadrul forțelor terestre. 

MAR 2006 - MAR 2009 Șef de stat major la Batalionul 498 Parașutiști 
În această calitate am fost șeful întregului personal din cadrul unității. 
Am coordonat în mod direct activitatea tuturor secțiilor de comandament (resurse umane, 
informații, operații, logistică, comunicații și informatică) și a birourilor independente 
securitate, cifru, achiziții, documente clasificate și medical; 
Am răspuns de coordonarea și elaborarea planurilor operative și de mobilizare; 
În această perioadă am organizat și condus două exerciții internaționale cu peste 350 de 
participanți. 

2005 – 2006 Șef al Operațiilor la Batalionul 498 Parașutiști 

2003 – 2005 
2001 – 2002 

Șef al Informațiilor la Batalionul 498 Parașutiști 
În această perioadă am organizat și condus un exercițiu internațional cu aproximativ 120 
participanți. 

2003 Ofițer de legătură în cadrul Operației Iraqi Freedom, Irak 
2002 – 2003 Observator militar ONU (Misiunea UNIKOM), Kuweit - Irak 
1998 – 2001 Ofițer conducere și planificare operații și instrucție la Batalionul 498 Operații Speciale 
1993 – 1998 Comandant grup cercetare în dispozitiv și misiuni speciale la Batalionul 498 Parașutiști 
1992 – 1993 Comandant pluton pliori la Comandamentul Brigăzii 3 Parașutiști 
1991 – 1992 Comandant pluton parașutiști la Batalionul 62 Parașutiști 

 
 
 

Educație: 
 

Diplome: 
 

2010 Curs postuniversitar pentru managementul activității de informații militare, Universitatea 
Națională de Apărare "Carol I", București, România 

2008 - 2009 Masterat în relații internaționale și studii de securitate, Universitatea "Lucian Blaga", 
Sibiu, România 

2003 Curs postuniversitar pentru managementul resurselor strategice, Colegiul Național de 
Apărare, Delft, Olanda 
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1996 - 1999 Licență în studii economice, Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău, România 
1988 - 1991 Ofițer licențiat, Școala militară de ofițeri activi (Academia forțelor terestre) "Nicolae 

Bălcescu", Sibiu, România 
1984 - 1988 Liceul militar "Ștefan cel Mare" (matematică-fizică), Câmpulung Moldovenesc, 

România 
 
 

Certificate: 
 

2020 Managementul administrației publice locale, Institutul Național de Administrație, România 
2016 Bazele managementului de proiecte PRINCE21, Axelos, Marea Britanie 
2016 Curs manager de proiect practicant PPRINCE2, Axelos, Marea Britanie 
2016 Curs NATO pentru achiziții și contracte pe timpul operațiilor militare, Școala NATO, Germania 
2015 Curs NATO pentru sprijinul de informații în confruntările asimetrice, Școala NATO, Germania 
2014 Curs avansat de programare neuro-lingvistică, Școala NLP, Marea Britanie 
2012 Curs de politici NATO pentru ofițeri superiori, Școala NATO, Germania 
2012 Curs de conducere și cooperare internațională, FBI, Statele Unite 
2012 Curs de bază pentru programare neuro-lingvistică, Școala NLP, Marea Britanie 
2011 Curs NATO pentru analiști de informații militare, Școala NATO, Germania 
2011 Curs NATO pentru coordonarea culegerii și managementul cerințelor de informații militare, 

Școala NATO, Germania 
2010 Trenduri ale terorismului contemporan, Centrul de excelență NATO pentru apărarea împotriva 

terorismului, Turcia 
2010 Curs pentru operatori HUMINT, Retarius Ltd., Marea Britanie 
2003 Curs avansat de limba engleză, Institutul NIOW, Olanda 
2001 Curs avansat pentru ofițeri de stat major din comandamentele de brigăzi multinaționale, 

Centrul de pregătire NATO pentru operații de sprijinire a păcii, Grecia 
2000 Curs pentru ofițeri de stat major, Centrul de instruire pentru parașutiști și operații speciale, 

România 
1997 Curs de instructori de alpinism, Centrul de instrucție al vânătorilor de munte, România 
1996 Curs pentru comandanți de companii cercetare, Centrul de instrucție al forțelor terestre, 

România 
1995 Curs de alpinism pentru militarii din forțele de operații speciale, Centrul de instrucție al 

vânătorilor de munte, România 
1994 Curs de scafandrerie pentru militarii din forțele de operații speciale, Centrul de scafandri, 

România 
1991 Curs psiho-pedagogic pentru comandanții de plutoane, Centrul de instruire pentru 

parașutiști și operații speciale, România 
1991 Curs de parașutiști, Centrul de instruire pentru parașutiști și operații speciale, România 

 
 
 
 

Activități majore de care am răspuns: 
 

- Planificarea și elaborarea primului exercițiu tactic la nivel batalion desfășurat în Armata României 
conform procedurilor NATO și în limba engleză (1998); 

- Planificarea, organizarea și conducerea ca director de exercițiu a seriei de exerciții internaționale 
FRIENDSHIP ale forțelor terestre (2002, 2007 și 2008); 

 
 

 

1    Singurul  atestat  din   domeniul  managementului  de   proiecte recunoscut  de  guvernul  britanic  pentru   oficialii 
guvernamentali. 
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- Conducerea ca manager de proiect a proiectului NATO Aspectele umane ale mediului operațional 
în care au fost implicați peste 50 de experți reprezentând 15 națiuni (AFG, BEL, CAN, CZE, DEU, 
ESP, FRA, GBR, ITA, NLD, POL, ROU, SVK, TUR, USA) și peste 40 de organizații (organizații 
internaționale, organizații non-guvernamentale, universități și think-tank-uri) (2011-2014); 

- Conducerea ca manager de proiect a proiectului NATO Echipamentul operatorului HUMINT în 
care au fost implicați experți din 16 țări membre (BGR, CZE, DEU, FRA, GBR, GRC, HUN, ITA, LVA, 
NLD, POL, SVK, SVN, ROU, TUR, USA), ambele comandamente strategice și Comandamentul KFOR 
(2013-2015); 

- Participare ca lector invitat cu tema Rolul Intelligence-ului social și demografic în combaterea 
terorismului la mai multe cursuri organizate de Centrul de excelență NATO pentru apărarea 
împotriva terorismului, de la Ankara (2012, 2013, 2014, 2015, 2016); 

- Participarea la elaborarea studiului NATO coordonat de Comandamentul aliat pentru 
transformare, Contracararea amenințărilor hibride (2011-2012); 

- Coordonarea mai multor studii în folosul NATO: 
• Understanding and Interacting with Migrants (Înțelegerea și interacțiunea cu 

migranții) realizat împreună cu echipa multinațională din subordine și alți 5 experți 
reprezentând 4 națiuni (ESP, ROU, SVK, USA) și un comandament NATO (JFC 
Brunsum) (2016); 

• HUMINT Operations in Cyber Environment (Operații HUMINT în mediul cibernetic) 
realizat împreună cu echipa multinațională din subordine (2017); 

• HUMINT Support for Human Network Analysis in Support of Targeting (Sprijinul 
HUMINT pentru Analiza Rețelelor Umane în folosul procesului de identificare a 
țintelor)  realizat împreună cu echipa mea și experți reprezentând 10 națiuni (BGR, 
CZE, DEU, DNK, GBR, LVA, NLD, ROU, SVK, SUA) și 3 structuri NATO (LANDCOM, 
KFOR, HCOE) (2016). 

- Planificarea, organizarea și conducerea în calitate de director al exercițiului a primului exercițiu 
NATO întrunit de informații și contrainformații, cu peste 600 de participanți și desfășurat simultan 
pe teritoriul a două state membre (2017); 

- Participarea ca reprezentant al României la Masa rotundă a factorilor de conducere superiori 
din domeniile politic și de securitate cu privire la amenințările hibride din domeniul 
informațional în Sud-estul Europei organizată sub egida programului NATO „Știința pentru pace 
și securitate” de la Ohrid, în Macedonia unde am avut o prezentare pe tema „Information 
related Hybrid Threats: ‘Shadow’ of Russia in Romania” (Amenințări hibride din domeniul 
informațional: ‘Umbra’ Rusiei în România) (2019). 

 

Publicații: 
 
Ca autor: 
- Răzvan-Pavel SURDU, Asia Centrală – un nou „Mare Joc”?, Revista Gândirea militară Românească, 

2005; 
- Răzvan SURDU, Considerații asupra asimetriei în domeniul militar, Revista Gândirea militară 

românească, 2008; 
- Răzvan  SURDU,  Conflicte simetrice și asimetrice,  Revista Gândirea militară românească, 2008; 
- Lt.Col. Răzvan SURDU, Modificările climatice – amenințare la adresa securității umane, 

Revista Gândirea militară românească, 2009; 
- Răzvan SURDU, Prevalența mijloacelor politice asupra celor militare în rezolvarea situațiilor de 

criză, Revista Studia Securitas, 2008; 
- Răzvan SURDU, Contextul regional al operațiilor militare din Afganistan, Revista Studia Securitas; 
- Răzvan  SURDU,  Conflicte neconvenționale: războiul apei (Studiu de caz: accesul la resursele de 

apă în Asia Centrală), Revista Studia Securitas, 2010; 
- Răzvan SURDU, Riscuri globale la adresa mediului de securitate viitor, Revista Studia Securitas, 

2010. 
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În cadrul unor colective de autori sau în calitate de coordonator: 
- Sorin GRECU, Răzvan SURDU, Global NATO against the relations between Russian Federation 

and China, în volumul "Partnership for Security …, NATO Strategic Concept", 2009; 
- ***, Human Aspects in Afghanistan Handbook, Centrul de excelență NATO în domeniul HUMINT, 

Oradea, 2013; 
- ***, Transforming NATO Capabilities to adapt to Human Environment(s) în volumul "Human 

Aspects of Military Operations", Centrul de excelență NATO în domeniul HUMINT, Oradea, 
2014; 

- Col.  dr.  Eduard  SIMION,  Col.  Răzvan  SURDU  coordinators,  “Human  Aspects  of  Military 
Operations”, Centrul de excelență NATO în domeniul HUMINT, 2014; 

- ***, Human Aspects of the Operational Environment – Final Report to Emerging Security 
Challenges Division/NATO HQ, Centrul de excelență NATO în domeniul HUMINT, Oradea, 2014;. 

 

Limbi străine cunoscute: 
 

- Engleză  -  profesional  -  3.3.3.3.  (STANAG  6001)  sau  C2  (Cadrul comun de referință 
european); 

- Franceză - bine - B2 (Cadrul comun de referință european). 
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