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General Maior (Rz.) Leonardo Dinu este membru al 

Consiliului ştiintific al New Strategy Center, cu o cariera de aproape 

38 de ani în cadrul Armatei României pe parcursul căreia a deţinut o 

serie de funcţii de conducere cu precădere în domeniul informaţiilor 

militare, ultima fiind cea de locţiitor pentru operaţii al şefului 

Direcţiei informaţii militare. 

După ce a absolvit Colegiul Militar “Dimitrie Cantemir” şi apoi 

„Şcoala de Ofiţeri Activi de Transmisiuni”, Gl. Mr. Leonardo Dinu şi-a început cariera militară 

în anul 1985 ca locotenent în specialitatea SIGINT din cadrul Direcţiei Informaţii Militare 

(DIM). 

Pe parcursul carierei sale a deţinut diferite funcţii şi concomitent şi-a continuat 

pregătirea militară şi tehnică în cadrul mai multor programe educaţionale din România şi din 

alte ţări NATO, printre care „Cursul Avansat pentru Ofiţerii de Informaţii Militare” din cadrul 

Şcolii de Informaţii Militare a Forţelor Terestre ale SUA şi „Academia de Înalte Studii Militare” 

din Bucureşti. De asemenea, a urmat „Cursul post-universitar de dezvoltare profesională” din 

cadrul Colegiului Naţional de Informaţii în domeniile ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică. 

În perioada 2006-2010, a fost numit în funcţia de ataşat al apărării, militar şi aero-

naval în Republica India, Republica Populară Bangladesh şi Republica Democratică Socialistă 

Sri Lanka. Între anii 2006 şi 2010 a preluat responsabilităţile ca şef al serviciului SIGINT şi 

Război Electronic din DIM, iar din septembrie 2014 a fost numit ca locţiitorul şefului DIM 

pentru informaţii pentru luptă. Ulterior în 2017, a preluat funcţia de locţiitor pentru operaţii al 

şefului DIM. 

Pe parcursul carierei sale în DIM, Gl.Mr. Leonardo Dinu şi-a adus importante 

contribuţii în ceea ce priveşte înfiinţarea primelor structuri de OSINT şi Cyber Intelligence în 

cadrul DIM, elaborararea primei Doctrine SIGINT, transformarea arhitecturii de informaţii, 

cercetare şi supraveghere (ISR) şi stabilirea principiilor doctrinare ale ISR din cadrul Armatei 

României. De asemenea, a fost implicat în programele de dezvoltare a capabilităţilor de 

informaţii ale Forţelor pentru Operaţii Speciale, iar în calitate de locţiitor al şefului DIM 

pentru informaţii pentru luptă a coordonat activitatea de informaţii militare în sprijinul 

protecţiei trupelor proprii din teatrele de operaţii din Balcanii de Vest şi Afganistan. 

In 2019 i-a fost conferit de către preşedintele României „Ordinul Virtutea Militară” în 

grad de Cavaler, care s-a alăturat altor distincţii primite pe parcursul carierei sale, printre care 

„Emblema de Onoare a Armatei României” şi „Emblema de Onoare a Informaţiilor pentru 

Apărare”. 

Pe parcursul carierei sale, a acumulat o largă experienţă referitoare la Europa de Est, 

Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu şi Asia de Sud, în special în ceea ce priveşte vectorii, 

mijloacele şi acţiunile hibride ale unor entităţi ostile, precum şi ameninţările emergente la 

adresa securităţii României, a NATO şi UE. 

 


