
 

 

 

Conf.univ.dr.  POPA IOAN GABRIEL 

 

Telefon: 0269432990, E_mail: popa.gabriel@armyacademy.ro 

Discipline: Achiziții publice,  Managementul integrat al achiziţiilor pentru apărare 

Studii: 

➢ 2003-2011 – Studii doctorale, Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,  domeniul: Finanțe; 

➢ 1991-1995 – Studii de licență, Institutului militar de Intendenţă şi Finanţe „ Gheorghe Lazăr” din 

Sibiu, specializarea finanţe- contabilitate. 

 

Educație și formare: 

➢ 1994-1995 : Cursul de pedagogie în cadrul Centrului de  Cercetari psihopedagogice şi de 

perfecţionarea personalului din învăţământul militar, Bucureşti; 

➢ 2003-2006 : Cursul de expert contabil în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor 

Autorizaţi din România, filiala Sibiu; 

➢ 2005 : Cursul avansat pentru ofiţeri de finanţe la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică Chitila, 

Bucureşti; 

➢ 2007 : Cursul de  expert achiziţii publice la S.C.Audit Group SRL; 

➢ 2012 : Cursul postuniversitar „Managementul situaţilor de criză” în Academia Forţelor Terestre           

„Nicolae Bălcescu”, Sibiu ; 

➢ 2013 : Cursul  de Asigurarea calităţii în Învăţamântul la Distanţă-ID, organizat de Universitatea 

„Spiru Haret” în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria; 

➢ 2013 : Cursul de formator organizat de  Şcoala de aplicaţie pentru unităţi de luptă „Mihai Viteazul”, 

Piteşti; 

➢ 2014 : Cursul de auditor în domeniul calităţii organizat de Universitatea „Spiru Haret” în 

parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi Pluri Consultants România; 

➢ 2014: Cursul de evaluator de competenţe profesionale organizat de  Şcoala de aplicaţie pentru 

unităţi de luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti ; 

➢ 2018 : Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Managementul 

resurselor de apărare pentru personalul de conducere,  organizat de  Universitatea Națională de Apărare 

„Carol I”, Departamentul Regional de Studii pentru  Managementul Resurselor de Apărare. 

 

Parcurs în carieră: 

➢ 1995 -2000: Ofiţer cu activitatea financiară (contabil șef) la UM 01896 Câmpia Turzii; 

➢ 2000-2003 : Comandant de pluton Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu; 

➢ 01.10.2003-01.10.2007: Preparator universitar, în Catedra de Management, Academia Forţelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu; 

➢ 01.10.2007-31.08.2008: Ofiţer în Compartimentul achiziţii al Academiei Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu; 

➢ 01.03.2009-26.02.2015: Lector universitar în Departamentul Administraţie publică, Ştiinţe 

economice şi Sociale,  Facultatea de Management Militar, Academia Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu”din Sibiu; 

➢ 01.03.2015-31.08.2022: Conferențiar universitar în Departamentul Ştiinţe economice,  Facultatea 

de Științe eonomice și administrative, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”din Sibiu; 

➢ 11.2013-31.08.2022: Președintele Senatului universitar, Academia Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu”din Sibiu. 

 

mailto:popa.gabriel@armyacademy.ro


 

 

 

Activitate didactică și de cercetare ştiinţifică: 

1. Cărţi şi capitole în cărţi al căror conţinut este relevant în domeniul Ştiinţe 

militare/Informaţii şi ordine publică, publicate în edituri de prestigiu recunoscut în 

domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, după obţinerea titlului de doctor: 

➢ Cărţi în calitate de autor: 5; 

➢ Cărţi în  calitate de coautor sau capitole. 

 

2. Material didactic/Lucrări didactice al căror conţinut este relevant în domeniul Ştiinţe 

militare, informaţii şi ordine publică, după obţinerea titlului de doctor: 

➢ Cursuri universitare, manuale didactice, legislaţie adnotată, îndrumare publicate 

în edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică:11; 

➢ Studii de specialitate , scenarii, exerciţii şi aplicaţii: 2. 

 

3. Articole al căror conţinut este relevant în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică şi care sunt publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters sau în volumele unor 

manifestări ştiinţifice, indexate ISI proceedings: 5; 

 

4. Articole/studii/rapoarte de cercetare al căror conţinut este relevant în domeniul Ştiinţe 

militare, informaţii şi ordine publică şi care sunt publicate în reviste/buletine ştiinţifice cu 

prestigiu recunoscut, sau în volumele unor manifestări ştiinţifice, în domeniul Ştiinţe 

militare, informaţii şi ordine publică, sau indexate în baze de date internaţionale :30; 

 

5. Granturi/proiecte  prin competiţie: 1 

 

 

Competenţa lingvistică:  

➢ Engleză; 

➢ Franceză. 


