
NUMELE ȘI PRENUMELE: TOFAN MARIUS-SILVIU 

GRADUL: colonel 

FUNCȚIA ACTUALĂ: șeful Colegiului Național de Apărare 

STUDII MILITARE:  

- 1992 – 1996 – Institutul militar de artilerie și geodezie „Ioan Vodă”; 
- 2012 – 2014 – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, master, 

specializarea Conducere interarme Forțe Terestre – artilerie și rachete. 

CURSURI:  

- 1997 – curs de perfecționare pentru ofițeri nou mutați în unități de V.M., 
Predeal; 

- 2001 și 2004 – cursuri de limba engleză, Sibiu; 
- 2002 – curs de bază pentru ofițerii de artilerie terestră, Oklahoma, SUA; 
- 2003 – curs avansat pentru ofițerii de arme/specialități militare, Sibiu; 
- 2004 – curs de stat major, Slovacia; 
- 2012 – programul de inițiere/perfecționare/specializare pentru ocupația 

specialist în domeniul calității; 
- 2019 – programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă – Conducere strategică. 

FUNCȚII ÎNDEPLINITE: 

- 1996 - 2000 – comandant pluton în B 304 VM din Odorheiul Secuiesc și în 
Bg. 17 Art. din Bârlad; 

- 2000 - 2003 – locțiitor comandant baterie artilerie în Bg. 17 Art. și în R. 82 
Art. AT. din Bârlad; 

- 2003 - 2004 - comandant baterie artilerie în R. 82 Art. AT. din Bârlad; 
- 2004 - 2007 – șef compartiment S3 – operații și instrucție în B 83 LAROM 

din Bârlad; 
- 2007 - 2010 – șef al Operațiilor și instrucției în B 83 LAROM din Bârlad; 
- 2010 - împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor funcției de 

locțiitor al comandantului B 83 LAROM din Bârlad; 
- 2010 - 2012 – ofițer de stat major în Direcția instrucție și doctrină din Statul 

Major General; 
- 2012 - 2014 – ofițer student – studii universitare de master – conducere forțe 

terestre – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”; 



- 2014 - 2015 – șef birou în cadrul comandamentului Diviziei 1 Infanterie din 
București; 

- 2015 - 2016 – șef birou/secție în cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite; 
- 2016 - 2018 – șef birou în  Direcția instrucție și doctrină din Statul Major al 

Apărării; 
- 2018 - 2022 – șef Serviciu instruire în Direcția instruire și doctrină din 

Statul Major al Apărării; 
- începând cu 01.06.2022 – șeful Colegiului Național de Apărare. 

MISIUNI INTERNAȚIONALE: 

- 2005 – ofițer de stat major în TO IRAK; 
- 2009 - 2010 - ofițer de stat major în TO KOSOVO. 

DECORAȚII NAȚIONALE ȘI STRĂINE ȘI TITLURI DE ONOARE: 

- Emblema Onoarea Armatei României; 
- Veteran din teatrele de operații; 
- Emblema de Onoare a Statului Major General; 
- Titlul Onorific  ,,Militar Veteran,” pentru militari; 
- Medalia NATO pentru serviciul în slujba NATO în operațiile din zona 

Kosovo; 
- Medalia NATO 5; 
- Semnul onorific  ,, În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate; 
- Semnul onorific  ,, În Serviciul Patriei,” pentru 20 de ani de activitate; 
- Semnul onorific  ,, În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate. 

NIVEL COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ: 

- limba engleză: 3,3,2+,3. 

ALTE DATE PERSONALE: căsătorit și are 2 copii. 

 


