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Născut la 19 august 1968 în localitatea Bacău, România, gl. bg. (r) Simion este absolvent al 

Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” în 1990. Pe lângă specialitatea de bază infanterie, gl. bg. 

Simion a activat și ca parașutist militar, ofițer de Intelligence precum și specialist în Relații Internaționale, 

trecând prin toate treptele ierarhice ale carierei militare. 

General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION, a înființat Centrul de Excelență NATO  HUMINT și a fost 

primul director începând cu 2007. 

General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION are o vastă experiență operațională participând la 

numeroase misiuni NATO și în cadrul Coaliției la toate nivelurile: tactic, operational și strategic, cum ar fi 

KFOR HQ Pristina – 2000, OIF IRAQ - 2005, An Nassiryah  – 2004 și ISAF  HQ Kabul 2006. A participat la 

numeroase activități, inclusiv în poziții de conducere, în exerciții naționale, internaționale și NATO. 

În perioada 2010-2017 General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION a fost ales președinte și a condus 

două  grupuri de lucru NATO: NATO HUMINT TECHNOLOGY WORKING GROUP (NHTWG) și NATO 

HUMINT WORKING GROUP (NHWG). 

În perioada 2017-2020 General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION a activat ca și Reprezentant al 

Comandantului Strategic Aliat pentru Transformare – SACT, în cadrul Comandamentului Central NATO din 

Bruxelles,  inclusiv în capacitatea de membru plin al Comitetului Militar NATO. 

În perioada dinaintea pensionării General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION a activat pe funcția de 

locțiitor al secretarului de stat pentru planificarea apărării și relații internaționale din cadrul Ministerului 

Apărării Naționale.  

În prezent este profesor asociat la catedra de Studii de Securitate din cadrul Universității Oradea.  

General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION este absolvent al Facultății de Litere Bacău, secția Limbi 

Străine în 2005.  Deține un Master în Integrare Europeană și Admistrație Publică la Facultatea Lucian Blaga 

Sibiu - 2017. General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION Brigadier  este doctor în geografie politică,  titlu 

obținut la Universitatea din Oradea în anul 2012. 

Educția sa militară cuprinde numeroase cursuri de carieră și perfecționare, inclusiv cursuri NATO și 

internaționale, fiind invitat pentru prelegeri la Școala NATO Oberammergau pe parcursul a câțiva ani. Câteva 

din cele mai importante forme de pregătire cuprind: High Level Course “Jean Monnet”  Uniunea Europeană – 

2016,  NATO  Strategic Key Leader Course la NATO Defense College 2017, NATO Strategic Planing Course 

NATO  School Oberammergau 2019. 

General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION a fost decorat cu numeroase distincții printre  care: 

“Virtutea Militară în grad de ofițer”,  “Army  Commendation  Medal”  –  Iraq,  “NATO  ISAF  Medal”,  “OIF  

Medal”  and   the “NATO KFOR Medal”.  

 

General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION vorbește fluent engleza și cunoaște bine limba italiană. 

 

General de brigadă (r) dr. Eduard SIMION și soția sa Daniela au două fete, Andreea și Raluca. 


