
Poziţia 12, Lector universitar /șef lucrări, (militar)  
 

Disciplinele:  
Scenarii tactice ale operațiilor subunităților de vânători de munte 
Operații în teren muntos 
Politici NATO și operații multinaționale 
Tactică 1 (PM – opț. 1) 

 
Universitatea  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE “NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 
Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢE MILITARE 
Departament DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE MILITARE 
Poziţia în statul de funcţii Poziţia 12 
Funcţie Lector universitar /șef lucrări – funcţie militară 
Discipline din planul de 
învăţământ 

Scenarii tactice ale operațiilor subunităților de vânători de munte. 
Operații în teren muntos. 
Politici NATO și operații multinaționale. 
Tactică 1 (PM – opț. 1). 

Domeniul ştiinţific Științe militare 
Descriere post Postul de lector universitar/șef lucrări, militar, poziţia 12 din statul de funcţii al 

Departamentului Ştiinţe militare, Facultatea de Ştiinţe Militare. 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, de evaluare, activităţi de tutorat, consultaţii, conform 
normelor legale în vigoare. Participă la consilii şi comisii în interesul învăţământului. 
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, cărţi, manuale, cursuri, studii de caz, exerciţii sau 
aplicaţii. Utilizează eficient mijloacele didactice, 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 4822 lei 
Calendarul concursului  
Data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial 06.05.2021 

Perioadă înscriere Început                        Sfârşit 
06.05.2021                  22.06.2021 

Perioadă de desfăşurare a 
concursului 

Început                        Sfârşit 
07.07.2021                  09.07.2021 

Data, ora, locul susţinerii prelegerii 
didactice Vor fi anunţate în 05.07.2021 prin afişare pe site-ul web al academiei 

Data, ora, locul susţinerii prelegerii 
publice Vor fi anunţate în 05.07.2021 prin afişare pe site-ul web al academiei 

Comunicarea rezultatelor 10.07.2021 
Perioadă depunere contestaţii Început                        Sfârşit 

12.07.2021                 14.07.2021 
Soluţionarea contestaţiilor şi 
comunicarea rezultatelor 

Început                        Sfârşit 
15.07.2021                 28.07.2021 

Descrierea procedurii de concurs Conform metodologiei de concurs 
Tematica şi bibliografia pentru 
concurs 

Tematica: 
1. Procesul de utilizare a Programelor de instrucție individuală de bază și de 

specialitate în organizarea și desfășurarea scenariilor tactice cu subunitățile de 
vânători de munte. 

2. Fundamente teoretice privind planificarea şi conducerea operaţiilor subunităţilor 
de vânători de munte.  Funcţii de luptă, proceduri de conducere a trupelor şi 
procesul militar de luare a deciziei. 

3. Particularități ale funcțiunilor în lupta în teren muntos. 
4. Particularitati  ale comenzii controlului în teren muntos. 



5. Semne convenţionale pentru unităţi, armamentul, tehnica de luptă şi 
echipamentul din domeniul terestru  

6. Scenariul acțiunilor de luptă pentru plutonul de infanterie în contextul apărării 
pregătite din timp (pe poziții)  

7. Scenariul acțiunilor de luptă pentru plutonul de infanterie în contextul ofensivei 
din contact 

8. Scenariul acțiunilor de luptă pentru plutonul de infanterie în contextul ofensivei 
din mișcare 

9. Forma şi conţinutul documentelor de conducere la nivel grupă specifice luptei 
ofensive (WARNO, OPORD, FRAGO) 

10. Forma şi conţinutul documentelor de conducere la nivel grupă specifice luptei de 
apărare (WARNO, OPORD, FRAGO) 

11. Structura de Comanda a NATO (NCS) 
12. Structura de Forțe a NATO (NFS). 
13. Fundamentele operaţiilor multinaţionale. Determinări strategice privind 

participarea la operaţiile întrunite multinaţionale. 
14. Aspecte generale cu privire la operațiile NATO de răspuns la crize non articol 5. 

 
Bibliografia: 

1. *** Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2011 
2. *** F.T.-1 Doctrina operaţiilor Forţelor Terestre, Bucureşti, 2017; 
3. *** F.T.-3 Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre, Bucureşti, 2020; 
4. *** Manualului de planificare a operaţiilor, Bucureşti, 2016; 
5. ***F.T./I.-3 Manualul pentru luptă al companiei de infanterie, 2012 
6. *** F.T/I.-4.1 Manualul de luptă al plutonului de infanterie, Bucureşti, 2013. 
7. *** F.T. /VM 4, Manualul de luptă al plutonului de vânători de munte, 2019; 
8. *** F.T. /VM 3, Manualul de luptă al companiei de vânători de munte,   2019; 
9. *** F.T./I.-5, Manualul pentru luptă al grupei de infanterie, 2015 
10. *** Manualul de semne convenţionale din Armata României, Bucureşti 2014. 
11. *** S.M.F.T.-18 din 10.01.2018, PII - 1 – I.Ta.Sp., Programul de instrucţie 

individuală la instrucţia tactică generală, București, 2018; 
12. *** PIM 1.3.a., Programul de instrucţie pentru misiuni al Plutonului de 

infanterie, 2008. 
13. *** F.T.16.3, Forţa ostilă neconvenţională, Bucureşti, 2013; 
14. *** AJP-01 Allied Joint Doctrine, Edition E Version, 2017; 
15. *** AJP-3 Allied Joint Doctrine for the conduct of operations,  Edition C 

Version 1, 2019; 
16. *** AJP-3.4(A)  Allied Joint Doctrine for non-article 5 Crisis Response 

Operations, 2010; 
17. *** AJP-3.4.1 Allied Joint Doctrine for the military contribution to peace 

support, Edition A Version 1, 2014; 
18. *** Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012; 
19. *** AAP-6, Glosar NATO de termeni şi definiţii, Bucureşti, 2007; 
20. ***  NATO HANDBOOK, NATO Office of Information and Press, Bruxelles, 

2006; 
21. ***  Manualul NATO,  NATO Office of Information and Press, Bruxelles, 2001; 
22. *** Doctrina pentru operaţii întrunite a Armatei României, Bucureşti, 2014; 
23. *** Doctrina privind participarea la Operații de Răspuns la Crize Non articol 5, 

București, 2013; 
24. Daniel Ghiba - Operaţii multinaţionale. Ed.U.N.Ap., Bucureşti, 2010; 
15. Nicolae N. Roman, Lucian Ispas, Elemente de artă militara - tactică, (Curs) 

A.F.T., Sibiu, 2010;  
16. Tudorache, P., Ispas, L., Îndrumarul liderului militar privind locul și rolul 

subunităților de manevră în cadrul operațiilor specifice luptei armate, Editura 
Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2018;  

17. Cîrdei, I., A., Studiu privind elaborarea ordinului de operații – OPORD,  Editura 
Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2017; 
 

Listă documente din dosarul de 
concurs 

a) Cerere de înscriere la concurs, conform Anexei nr. 9 (din metodologia de concurs), 
semnată de candidat. 

b) Propunere de dezvoltare a carierei universitare. 
c) Curriculum vitae (Europass), în format tipărit şi electronic (pe CD).  
d) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs, conform Anexei nr. 

11 (din metodologia de concurs), completată şi semnată de candidat. 
e) Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de 

doctor, iar în cazul în care diploma de doctor originală nu este obţinută 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 maxim 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 metodologia de concurs). 

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 ale candidatului, în format tipărit şi în format electronic (pe CD), 
structurată conform Anexei nr.1 (din metodologia de concurs).  

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 (pe CD), iar în cazul în care nu 
sunt disponibile în format electronic, în format tipărit/copii xerox. 

m) Documente referitoare 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 a citărilor. 

n) 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 

 


