
DIRECTORUL OFICIULUI NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Colonel Alin Mihai PREDA

Date personale
 Data naşterii: 21 iulie 1974
 Locul naşterii: Mun. Curtea de Argeș, judeţul Argeș
 Naţionalitate: român
 Stare civilă: căsătorit, 1 copil

Educaţie şi formare
2010 – S.C. G4S Secure Solutions SRL, Curs de perfecționare pentru ocupația de „Formator”;
2007–2009 – Academia Națională de Informații, Facultatea de Informații, studii universitare de 
master în domeniul „Managementul educațional în cultura de securitate”
2007 – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Colegiul Național de Apărare, Curs 
postuniversitar de perfecționare „Securitate și Apărare Națională”;
2004 – Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare, Curs de „Limba engleză – 
terminologie managerială și terminologie militară specifică structurilor NATO”;
2003 – 2005 Universitatea „Transilvania” Brașov, doctorand în domeniul fundamental „Științe 
inginerești”, domeniul „Inginerie mecanică”;
2003 – Centrul de Consultanţă şi Proiectare pentru Informatică, Curs „Birotică editarea textelor și a 
prezentărilor, asistată de calculator (Word, Power Point)”;
2003 – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Curs de stat major „Brigade Staff Officer 
Course”;
2001 – Universitatea Tehnică de Construcții București, Curs de formare continuă în specializarea 
„Managementul logistic”;
2001 – Universitatea Politehnică București, Facultatea de Energetică, Curs postuniversitar de 
perfecționare în specializarea „Managementul investițiilor”;
2001–2006 – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și 
Relații Publice, studii universitare de licență în specializarea „Comunicare și relații publice”;
1992–1996 – Institutul Militar de Auto „Basarab I”, arma Auto;
1988–1992 – Liceul Teoretic „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș.

Experienţă profesională
– aprilie 2019: Director la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor;
– octombrie 2018 – martie 2019: împuternicit Locțiitor al șefului Departamentului pentru relația cu 
Parlamentul și calitatea vieții personalului; 
– august – septembrie 2018: Șef Direcție centrală la Direcția specială a Secretariatului General al 
Guvernului din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului României (împuternicit);



– februarie 2018 – august 2018: Director la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor;
– august – decembrie 2017: asigură atribuțiile funcției de Locțiitor al șefului Departamentului 
pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului;
– octombrie 2016 – februarie 2018: Șef Serviciu expertiză documente, stat major și resurse și Șef 
Oficiu expertiză documente, stat major și resurse la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și 
calitatea vieții personalului;
– mai – octombrie 2016: Director la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (împuternicit);
– 2013 – 2016: Șef Birou calitatea vieții personalului în rezervă și în retragere și șef Secție calitatea 
vieții personalului în rezervă și în retragere la Direcția calitatea vieții personalului;
– iunie – decembrie 2012: Detașat la Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din 
Senatul României;
– 2009 – 2012: Șef Birou calitatea vieții personalului în rezervă și în retragere la Direcția calitatea 
vieții personalului;
– iunie – septembrie 2009: Comandant al Comandamentului Garnizoanei București;
– 2009 Șef Birou planuri și reconversie profesională la Direcția management resurse umane;
– octombrie 2008 – februarie 2009: Director/consilier organ central la Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului;
– februarie – septembrie 2008: Ofițer în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
– iulie 2007 – februarie 2008: Ofițer în rezervă;
– 2006 – 2007: Locțiitor șef direcție și director/consilier organ central la Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului;
– 2005 – 2006: Ofiţer 2 (cu protecția ministrului apărării naționale) și șef birou adjunctatură (cu 
protecția ministrului apărării naționale) la Cabinetul ministrului apărării naționale;
– 2001 – 2005: Ofițer 2 (și adjutant – asigură protecție demnitari) la Departamentul pentru Relații 
cu Parlamentul, Armonizare Legislativă și Relații Publice;
– 1996 – 2001: Comandant pluton transport, ofițer 3 în biroul aprovizionare și comandant companie 
transport la Baza 122 Transport.
 
Distincții și decorații
 Semnul Onorific “În Serviciul Patriei pentru ofiţeri pentru 15 de ani de activitate şi rezultate 

meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională”;
 Semnul Onorific “În Serviciul Patriei pentru ofiţeri pentru 20 de ani de activitate şi rezultate 

meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională”;
 Emblema de Onoare a Armatei României;
 Emblema de Onoare a Resurselor Umane;
 Emblema de Onoare a Medicinei Militare.

 
Limbi străine cunoscute
Engleză – bine.


