Curriculum Vitae

DATE PERSONALE

Catalina Teodorescu-Hatmanu

Nume: CĂTĂLINA TEODORESCU-HATMANU
București

Data nașterii:

EXPERIENTA PROFESIONALA
iunie 2006 - prezent

Șef birou
Ministerul Apărării Naționale (MApN) – Departamentul pentru Armamente - Biroul Relații cu
Industria de Apărare
Drumul Taberei nr. 9-11; sector 6; București - Romania
Responsabilități:
Asigurarea interfeței dintre MApN și Secretariatul General al Guvernului/instituțiile publice
centrale (Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe etc.)
in domeniile: (i) cooperare tehnică militara, (ii) reprezentare externa, (iii) dezvoltarea cadrului
legislativ referitor la industria de apărare, (iv) alte domenii, după caz.
Asigurarea interfeței dintre MApN și agențiile specializate/comitetele tehnice/grupurile de
lucru din cadrul NATO si UE: Agenția NATO pentru Sprijin (NSPA), Agenția NATO pentru
Comunicații și Informatica (NCIA), Grupul NATO pentru Consultanta Industriala (NIAG), Agenția
Europeana de Apărare (EDA).
Asigurarea interfeței dintre MApN și industria națională de apărare (operatori economici,
asociații patronale, sindicate), precum și a interfeței cu firmele din industriile de apărare și
asociațiile patronale ale țărilor membre NATO/UE, țărilor partenere și/sau terțe.
Promovarea industriei naționale de apărare prin organizarea de evenimente interne și/sau
internaționale: expoziții, seminare, conferințe, comitete tehnice, vizite industriale etc.

mai 1999 - iunie 2006

Director adjunct
Ministerul Apărării Naționale (MApN) - Departamentul pentru Armamente
Direcția Management Resurse pentru Înzestrare (DMRI)
9-11 Taberei
Drumul nr.
Taberei
6th 6;
district;
Bucharest
- Romania
Drumul
9-11;Str.;
sector
București
- Romania
9-11 Drumul Taberei Str.; 6th district; Bucharest - Romania
Principalele atribuții:
Managementul planificării, programării și bugetarii resurselor pentru înzestrare
(sisteme de arme, echipamente militare și infrastructură critică).

-

Gestionarea relației MApN cu operatorii economici, patronatele si sindicatele din industria de
apărare.
aprilie 1998 - mai 1999

Expert tehnic
Ministerul Apărării Naționale (MApN) - cabinetul ministrului apărării
Str. Izvor nr. 110; sector 5; București - Romania
Principalele atribuții:
Pregătirea materialelor pentru activități pe linie de cooperare bilaterală.
Pregătirea documentarelor tehnice pentru întâlnirile/vizitele externe ale ministrului apărării.

ianuarie 1991 - aprilie 1998

Expert Tehnic
Institutul Român de Standardizare – Direcția Chimie
București
- Romania
21-25
Mendeleev Str.; 1st district; Bucharest - Romania

ianuarie 1984 - ianuarie 1991

Cercetător științific
Institutul de Cercetare-Dezvoltare Cauciuc si Mase Plastice - ICPCMP
București - Romania

octombrie 1982 - ianuarie
1984

Inginer chimist
Combinatul de articole tehnice de cauciuc “Arteca”
București - Romania
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SPECIALIZARI
2013

Sesiune de pregătire pentru concursurile de admiterea în instituțiile Uniunii Europene
Institutul European Roman
București - Romania

2010

Sesiunea europeană a responsabililor în domeniul ”armamente” (SERA 21)
Centrul de Înalte Studii pentru Armamente (CHEAr) / École militaire; Paris - France

2006

Curs avansat pentru pregătirea inspectorilor UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification
and Inspection Commission)
Sarnia - Canada

2005

Curs de economia apărării
Centrul European de Studii pentru Securitate - George C. Marshall; Berlin - Germania

2005

Curs avansat pentru pregătirea inspectorilor UNMOVIC în domeniul ”chimie”
Ottawa - Canada

2004

Curs de pregătire NATO pentru personalul de conducere
Centrul de Studii NATO ; București - România

2004

Curs avansat pentru pregătirea inspectorilor UNMOVIC în domeniul ”rachete”
Carlos Paz - Argentina

2004

Curs de perfecționare in domeniul ”ingineria sistemelor”
Academia Tehnică Militară; București - România

2001

Curs de bază pentru inspectorii UNMOVIC
Ottawa - Canada

1999

Curs internațional privind managementul resurselor pentru apărare
Defence Resources Management Institute - Naval Postgraduate School; Monterey, California-US

1996

Curs internațional de pregătire în domeniile standardizare și sistemele calității
Bureau of Indian Standards; New Delhi - India

1996

Curs de standardizare internațională
National Institute for Standards and Technology (NIST); Gaithersburgh - US

1982

Institutul Politehnic București - Facultatea de Tehnologie Chimică (1977-1982)
București - România

COMPETENȚE PERSONALE
Limba nativă

Româna

Limbi străine cunoscute

Engleză
Franceză
Germană

INTELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Conversație

Discurs oral

C1
C1
B1

C2
C2
B2

C1
C1
B2

C1
C1
A2

C2
C1
B2

Nivel: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Common European Framework of Reference for Languages (Cadrul european comun de referință
pentru limbi străine)

Competențe de comunicare
Spirit de echipă
Experiență muncii în echipă dobândită în urma participării la lucru în cadrul diferitelor comitete,
grupuri si subgrupuri de lucru organizate la nivel național și/sau internațional in domeniile:
(i) cercetare-dezvoltare (R&D), (ii) standardizare (ISO si EN), (iii) NATO (NIAG, IPC, TADIC) si
industrial (EDA (WGs).
Capacitate de argumentare și convingere
Dobândită în urma participării la conferințe, seminare, întâlniri și alte evenimente pe diferite
teme de interes, organizate de diferite instituții interne, europene și internaționale.
Capacitate de mediere
Dobândită în urma participării în diverse comitete interdepartamentale/interministeriale
înființate în vederea elaborării inițiativelor legislative sau acordurilor de cooperare militară.
Competențe în domeniul relațiilor publice
Dobândite în urma asigurării prin cumul, pentru o perioadă de timp, a responsabilităților privind
relațiile publice la nivelul Departamentului pentru armamente.
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Nivel internațional
Inspector UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission)
1999 – 2006
Nivel european
Punct național de contact (PoC) în domeniul industrie și piață (Industry and Market) pentru
Agenția Europeană de Apărare (EDA) – din 2008 până în prezent
Nivel NATO
Membru NIAG (Grupul NATO pentru Consultanta Industriala) – din 1999 pana in prezent
Nivel militar
Punct național de contact (PoC) pentru ministerele apărării din țările membre NATO, UE,
partenere și terțe pe probleme de cooperare industrială – din 1999 până în prezent
Nivel industrial
Punct național de contact (PoC) pentru firmele din industria de apărare din țările membre NATO,
UE, partenere și terțe – din 1999 până în prezent

Competențe organizaționale

Organizarea de evenimente internaționale
Expoziția Militară Internațională EXPOMIL: 9 ediții între 1999 – 2013.
Expoziția Internațională Black Sea Defence and Aerospace (BSDA): 6 ediții între 2008 – 2016.
Seminarul Internațional ICOMIL: 7 sesiuni între1999 – 2013.
Organizarea de evenimente specifice
Întâlniri bilaterale cu reprezentanții NATO (NSPA, NCIA) si EDA.
Seminare, conferințe, întâlniri cu firme din industriile de apărare ale statelor membre NATO/UE.

Competențe informatice

Microsoft Office, Internet Explorer

Alte competențe

Domeniul ”achiziții pentru apărare” – cunoașterea legislației naționale/europene/internaționale
Domeniul ”industria de apărare” – cunoașterea legislației naționale/europene
Domeniul ”offset” – cunoașterea legislației naționale/europene

INFORMATII SUPLIMENTARE
Contribuția la elaborarea unor
documente programatice, acte
normative, studii internaționale,
acorduri de cooperare,
chestionare la nivel EDA

Strategia industriei naționale de securitate
Contribuție la elaborarea capitolului Priorități pentru apărare și obiective
Legea privind industria națională de apărare
Contribuție la elaborarea capitolelor: achiziții pentru apărare; mentenanță; documentație tehnică
Carta albă a apărării
Managementul resurselor pentru apărare
Contribuție la elaborarea capitolului Relația dintre MApN si industria națională de apărare
Studiul privind cooperarea transatlantică în domeniul apărării (TADIC)
Dezvoltat in cadrul Grupului NATO pentru Consultanță industrială (NIAG)
Contribuție la elaborarea studiului.
Memorandumuri de înțelegere cu diferite state membre NATO, UE, partenere sau terțe
Participare la elaborarea capitolelor privind cooperarea industrială în domeniul apărării
Chestionare în vederea elaborării unor studii comandate de EDA
Participarea la elaborarea răspunsurilor la diverse studii de țară (ex. Country Profile) și diverse
studii EDA privind industrială (ex. Studiul Rand)

Publicații

Cărți
Culegere de standarde comentate in domeniul ”lacuri și vopsele” (3 volume)
Editura Oficiului de informare și documentare (OID) – (1996-1997)
Articole
8 studii privind proprietățile fizico-mencanice ale unor amestecuri pe bază de elastomeri
Revista Industria ușoară (1986-1990)
14 articole referitoare la probleme de standardizare
Revista Standardizarea (1992-1998}

Alte responsabilități

Membru in Consiliul de Administrație al Companiei Naționale ROMARM SA
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