
Poziţia 9, Lector universitar (şef lucrări) militar, Disciplinele: Blindate şi automobile militare
(Opt.1), Asigurare tehnică cu armament și muniție (DSA - Art), Sisteme constructive
specifice  tehnicii  de  blindate  (DSA  -Tc),  Transporturi  militare  (Opț.  4  -  Au,  Tc,  PM),
Mentenanţa şi fiabilitatea echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare (DSA -
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Universitatea ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE “NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU
Facultatea FACULTATEA DE MANAGEMENT MILITAR
Departament DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE TEHNICE
Poziţia în statul de funcţii Poziţia 9
Funcţie lector universitar (şef lucrări) militar
Discipline din planul de
învăţământ

Blindate şi automobile militare (Opt.1),
Asigurare tehnică cu armament și muniție (DSA - Art),
Sisteme constructive specifice tehnicii de blindate (DSA -Tc),
Transporturi militare (Opț. 4 - Au, Tc, PM),
Mentenanţa şi fiabilitatea echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare (DSA -
Au,Tc), Managementul logisticii, Managementul proiectelor

Domeniul ştiinţific Ştiinţe Militare
Descriere post Postul de lector universitar (şef lucrări) militar, poziţia 9 din statul de funcţii al

Departamentului Ştiinţe Tehnice, Facultatea de Management Militar. Programul de
lucru este fix, de 40 de ore săptămânal (8 ore/zi lucrătoare şi ori de câte ori este
nevoie, conform prevederilor legale). Se subordonează directorului de departament
şi colaborează cu colegii din departament şi facultate.
Desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, conform normei
universitare.

Atribuţiile/activităţile aferente - Desfăşoară activităţi didactice şi de evaluare, activităţi de tutorat, consultaţii,
participă la consilii şi comisii în interesul învăţământului, îndrumă lucrări de
licenţă/disertaţie.

- Participă la proiectarea curriculară în domeniul său de competenţă, participă la
controlul şi îndrumarea activităţilor didactice şi ştiinţifice ale cadrelor didactice
ce desfăşoară seminarii la disciplinele la care este titular.

- Desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, conform planului de cercetare
ştiinţifică al departamentului.

- Diseminează rezultatele cercetării prin publicarea de articole în reviste de
specialitate şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

- Elaborează, individual sau în colectiv, monografii, manuale, cursuri, studii de
caz, exerciţii sau aplicaţii.

- Utilizează eficient logistica didactică, participă la activităţi de modernizare a
cabinetelor de specialitate.

- Desfăşoară toate activităţile didactice şi ştiinţifice cu respectarea legii, la înalte
standarde morale şi de calitate.

- Aplică prevederile legale privind activitatea cu documente clasificate.
Salariul minim de încadrare 6752 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în
Monitorul Oficial 03.12.2021

Perioadă înscriere Început                        Sfârşit
03.12.2021                   17.01.2022

Data susţinerii prelegerii Va fi anunţată în 31.01.2022, prin afişare pe site-ul academiei
Ora susţinerii prelegerii Va fi anunţată în 31.01.2022, prin afişare pe site-ul academiei
Locul susţinerii prelegerii Va fi anunţat în 31.01.2022, prin afişare pe site-ul academiei
Perioadă susţinere a examenelor Început                        Sfârşit

03.02.2022                   04.02.2022
Perioadă comunicare a
rezultatelor 07.02.2022

Perioadă de contestaţii Început                        Sfârşit
07.02.2022                   09.02.2022

Soluţionarea contestaţiilor şi
comunicarea rezultatelor

Început                        Sfârşit
10.02.2022                 23.02.2022

Descrierea procedurii de
concurs Conform metodologiei de concurs

Tematica şi bibliografia pentru
concurs

Tematică
1. Caracteristicile tehnico tactice ale blindatelor şi automobilelor militare.

Atributele de bază ale blindatelor şi automobilelor militare. Modele de evaluare a
performanţelor;

2. Mentenanţa preventivă şi corectivă a blindatelor şi automobilelor militare.
Recuperarea şi evacuarea blindatelor şi automobilelor militare;

3. Exploatarea armamentului și munițiilor. Pregătirea armamentului şi



muniţiilor pentru tragere;
4. Carcasa blindată, turela şi armamentul de pe tanc. Agregatul energetic;
5. Executarea mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie rutiere.

Pregătirea vehiculelor pentru deplasarea în compunerea unei coloane;
Responsabilităţi privind încărcarea vehiculelor şi caracteristicile încărcăturii;
Proceduri utilizate pentru încărcare; Transportul materialelor periculoase şi a celor
cu gabarit depăşit; Proceduri de asigurare şi fixare a încărcăturii;

6. Mentenanţa preventivă a tehnicii militare. Tipuri de verificări şi întreţineri
tehnice ce se execută la tehnica militară şi periodicitatea executării acestora;
Descrierea verificărilor şi întreţinerilor tehnice ce se execută la tehnica militară;
Modul de elaborare a documentelor de mentenanţă preventivă;

7. Strategii de mentenanţă şi tipuri de sisteme de mentenanţă. Strategii de
mentenanţă specifice sistemelor tehnice şi criterii de adoptare; Tipuri de sisteme de
mentenanţă; Sistemul de mentenanţă ce se aplică tehnicii militare din dotarea
Forţelor Terestre şi documentele care reglementează realizarea mentenanţei;

8. Managementul proiectelor. Managementul riscului. Managementul calităţii
proiectului;

9. Managementul mişcării şi transporturilor în operaţii.

Bibliografie
1. *** L-2, Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţii întrunite,

Bucureşti, 2008;
2. *** M-4/ 15.01.2014, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind operaţiunile

de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare;
3. *** M-36/17.04.2008, Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite;
4. *** Ord. nr. MS 20/13.02.2014 pentru aprobarea Log114, Instrucțiuni privind

asigurarea tehnică cu armament și muniții în armată pe timp de pace,
precum și pe timpul participării la misiuni și operații în afara teritoriului
statului român;

5. *** Ord. nr. M 158/16.08.2007 pentru aprobarea L-14/3, Instrucţiuni privind
planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării
mişcării şi transportului pe căile de comunicaţie rutiere, Bucureşti;

6. *** S.M.Ap.–57/2020, Doctrina logisticii întrunite a Armatei României;
7. *** SMG-8/07.02.2012 pentru aprobarea L-11/1 vol.1, Instrucţiuni privind

mentenanţa echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare din
înzestrarea Armatei României;

8. *** SMG S35/2017 Regulamentul managementului echipamentelor pe durata
ciclului de viaţă;

9. Băjenescu T., Fiabilitatea sistemelor tehnice, Editura Matrixrom, București,
2003;

10. Bârsan G., Kifor C., Pleşanu T., Moșteanu D., Managementul proiectelor –
suport pentru mediul online, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2020,
link: https://drive.google.com/drive/folders/0B2g_pgnBoHHcTY1c2hQNjBzW
FU? Resourcekey= 0-3ApvaV3IkSdPozQbqcx71w&usp=sharing;

11. Mureşan Mircea, Pleşanu Toma. Sisteme de armament şi mijloace de luptă.
Mașina de luptă a infanteriei pe șenile: dezvoltare, amenințări, blindaj, analiza
și model de evaluare comparativă. Suport de curs, Bucureşti, 2005;

12. Neagu C., Managementul proiectelor, Editura Tritonic, București, 2007;
13. Petrescu Alexandru, Autoblindate uşoare moderne. Editura Militară,

Bucureşti, 1997;
14. Rodney J., Stephen, J., Manual Gower de management de proiect, Editura

Codecs, Bucureşti, 2004;
15. Verzea Ion, Marc Gabriel, Daniel Richet, Managementul activităţii de

mentenanţă, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

Listă documente a) Cererea de înscriere la concurs conform Anexei nr. 9 (din metodologia de
concurs), semnată de candidat, care include o declaraţie pe proprie răspundere
privind veridicitatea informaţiilor prezentate la dosar.
b) Propunere de dezvoltare a carierei universitare, atât din punct de vedere
didactic, cât şi din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică, redactată
de candidat, cuprinzând maximum 10 pagini.
c) Curriculum vitae (Europass) al candidatului, tipărit şi în format electronic.
d) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale şi cele ale Academiei
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu de prezentare la concurs, conform
Anexei nr. 11 (din metodologie). Fişa de verificare este completată şi semnată de
către candidat.
e) Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a
diplomei de doctor şi în cazul în care diploma de doctor originală nu este
recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.
f) Rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.
g) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în care s-ar
afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate,
conform Anexei nr. 13 (din metodologie).

https://drive.google.com/drive/folders/0B2g_pgnBoHHcTY1c2hQNjBzW


h) Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului.
i) Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de
identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un
scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.
j) În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care
atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării
numelui.
k) Lista de lucrări a candidatului, în format tipărit şi în format electronic. Lista de
lucrări a candidatului va fi structurată conform Anexei nr. 1 pentru posturile de
asistent şi lector universitar.
l) Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, selecţionate de
acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii şi
pentru structura postului scos la concurs, în format electronic, iar, în cazul în care
nu sunt disponibile în format electronic, în format tipărit/ copii xerox.
m) Document referitor la deţinerea unui cont pe Google Scholar şi pe Web of
Knowledge (captură de ecran şi link) în vederea determinării coeficientului HIRCH
în baza articolelor ştiinţifice indexate şi ale citărilor.
m) Certificat medical de atestare a stării de sănătate eliberat de medicul de familie.
o) Cazier judiciar

Adresa unde se transmite
dosarul de concurs

Academia Forţelor Terestre, Str. Revoluţiei, nr. 3-5, Sibiu


