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Descrierea procedurii de concurs
Tematica şi bibliografia pentru
concurs

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE “NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU
FACULTATEA DE ȘTIINŢE ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE
DEPARTAMENTUL ȘTIINŢE ECONOMICE
Poziţia 8
Conferențiar universitar civil
Politici NATO și operații multinaționale
Comprehensive approach
Managementul resurselor de apărare
Managementul capabilităților instituțiilor de securitate
Științe militare
Postul de conferențiar universitar civil, poz. 8 din statul de funcţii al Departamentului Ştiinţe
economice, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative. Programul de lucru este fix, 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 conform statului de funcţii.
Desfăşoară activităţi didactice conform normelor legale în vigoare; desfăşoară toate activităţile
didactice şi ştiinţifice cu respectarea legii, la înalte standarde morale şi de calitate; desfăşoară
activităţi de cercetare ştiinţifică, conform planului de cercetare ştiinţifică al departamentului; participă
la elaborarea planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină; participă la activităţi de modernizare
a logisticii didactice; participă la controlul şi îndrumarea activităţilor didactice şi ştiinţifice. Îndrumă
elaborarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie.
Elaborează, individual şi în colectiv, monografii, manuale, cursuri etc.; participă la proiectarea
curriculară în domeniul său de competenţă; realizează evaluările curente şi finale ale nivelului de
pregătire al studenţilor; desfăşoară la ordin activităţi extra curriculare; aplică prevederile legale
privind lucrul cu documente clasificate.
3195 lei
27.04.2022
Început
27.04.2022

Sfârşit
10.06.2022

21.06.2022
Va fi anunţată începând cu 22.06.2022, prin afişare pe site-ul academiei
Va fi anunţată începând cu 22.06.2022, prin afişare pe site-ul academiei
Va fi anunţată începând cu 22.06.2022, prin afişare pe site-ul academiei
Început
Sfârşit
27.06.2022
01.07.2022
04.07.2022
Început
Sfârşit
05.07.2022
07.07.2022
Început
Sfârşit
08.07.2022
12.07.2022
Conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din
Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ediția 2021
Tematica
1. Fundamentele strategice ale Alianței Nord-Atlantice după încheierea războiului rece.
Transformarea NATO, scopul fundamental, misiuni și perspective strategice.
2. Planificarea și desfășurarea operațiilor multinaționale: procesul de inițiere și luare a deciziilor la
nivel NATO.
3. Comphrensive Approach Case study - TO Afghanistan.
4. Protecția infrastructurilor critice – imperativ al dezvoltării armonioase a Uniunii Europene.
5. Managementul strategic al apărării naționale.
6. Apărarea ca bun public.
7. Planificarea apărării. Concepte, tipologie, abordări.
8. Managementul resurselor umane și a resurselor materiale.
Bibliografia
1. Florişteanu Elena, Finanţarea apărării, vol. I – II, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
Sibiu, 2007
2. Badea Dorel, Constantinescu Maria, Mănescu Gabriel, Defence Resources Management for
Erasmus Students. An introductory course, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu, Sibiu, 2017
3. Neag Mihai, Badea Dorel, Neagoie Horaţiu, Managementul resurselor de apărare. Concepte
fundamentale, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Sibiu, 2010
4. Popa Mircea, Defence Resources Management, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” Sibiu, Sibiu, 2004
5. Popa Vasile, Defense resources management. Lecture presentations, Ed. UNAp, București, 2006

Listă documente

6. Pușcașu Penică, Probleme actuale ale managementului resurselor umane în armată, Ed. ATM,
București, 2003
7. Udeanu Gheorghe, Managementul securității naționale, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” Sibiu, Sibiu, 2012
8. Udeanu Gheorghe, Neag Mihai, Elemente de artă militară: artă operativă și strategie militară:
curs, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Sibiu, 2008
9. Manta Dănuț, Managementul crizelor în NATO. Operații de răspuns la crize non/art. 5, Ed.
UNAp, București, 2005
10. Crăciun Ioan, Prevenirea conflictelor și managementul crizelor, Ed. UNAp, București, 2006
11. Stavridis James G., The Comprehensive Approach in Afghanistan, disponibil on-line.
12. NATO Handbook, Public Diplomacy Division, Brussels, 2006, disponibil on-line la
https://natolibguides.info/mobile/149?p=1457
13. *** Carta Albă a Apărării, Ministerul Apărării Naționale, București, 2021, disponibilă on-line la
https://www.mapn.ro/legislatie/index.php
14. *** Strategia Militară a României, Ministerul Apărării Naționale, București, 2021, disponibilă
on-line la https://www.mapn.ro/legislatie/index.php
15. Tratatul Nord-Atlantic (The North Atlantic Treaty), 4 aprilie 1949
16. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin Hotărârea nr. 22
a Şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 30 iunie 2020, M. Of. Partea I, nr. 574
din 1 iulie 2020, disponibilă on-line la https://www.mapn.ro/legislatie/index.php
17. Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea
infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 345/76 din 23.12.2008
18. Legea nr. 203/16 iulie 2015 privind planificarea apărării, M. Of. nr. 555/27 iulie 2015, cu
modificările şi completările ulterioare
19. Hotărârea Guvernului nr. 718 din 13 iulie 2011pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
protecţia infrastructurilor critice, M. Of. nr. 555 din 4 august 2011
20. Ordonanţa de urgenţă nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia
infrastructurilor critice, M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2010, cu modificările şi completările
ulterioare
21. Hotărârea Guvernului nr. 1.110 din 3 noiembrie 2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de
organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, M. Of.
nr. 757 din 12 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
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 în 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 maxim 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. 10 (din metodologia
de concurs). 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
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. Lista de lucrări a
candidatului va fi structurată conform anexelor din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
6.129 din 20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior a gradelor profesionale de cercetare –
dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.
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, ȋn format tipărit/copii xerox.
m) Cel puţin trei nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din țară sau
din străinătate, exterioare Academiei Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu, care au
acceptat să elaboreze scrisori de recomandare cu privire la calităţile profesionale ale candidatului.
n) Document referitor la deţinerea unui cont propriu 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, pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare vacant în
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
o) Prezentarea în 1-3 pagini a unui contract/grant de cercetare câştigat prin competiţie
internaţională/sau naţională, PSCD (Plan Sectorial de Cercetare – Dezvoltare) sau contract
realizat cu o firmă particulară de minim 25.000 de lei la care a fost director/participant (numai în
cazul în care standardele minimale ale domeniului specificat pentru postul scos la concurs prevăd

Adresa unde se transmite/depune
dosarul de concurs

această cerinţă).
p) Certificat medical de atestare a stării de sănătate eliberat de medicul de familie.
q) Cazier judiciar.
r) Copie certificat lingvistic recunoscut internațional, nivel B2, sau copie certificat STANAG –
6001, nivel 2.2.2.1. aflat în perioada de valabilitate (art. 14 din metodologia de concurs).
Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei, nr. 3-5, Sibiu
Programul pentru depunerea dosarelor la sediul instituției este 7.30-15.30.

Position 8, Associate Professor, Disciplines: NATO policies and multinational operations, Comprehensive approach,
Defence resource management, Capability management of security institutions; civilian position
University

“NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY OF SIBIU

Faculty

FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Department
Position on title list
Function
Disciplines from the curriculum

DEPARTMENT OF ECONOMIC SCIENCES
Position 8
Associate Professor, civilian position
NATO policies and multinational operations
Comprehensive approach
Defence resource management
Capability management of security institutions
Military sciences
Associate Professor, civilian position 8 from the title list of the Department of Economic Sciences,
Faculty of Economic and Administrative Sciences.
The working hours are fixed, 40 hours per week (8 hours per weekday and whenever necessary
according to the legal provisions). He/She is subordinated to the head of the department and
collaborates with colleagues in the department and faculty.
He/She carries on didactic activities in conformity with the title list.
Carries out didactic activities in conformity with the legal norms in use; conducts all didactic and
scientific activities at high moral and quality standards by complying with the law; organizes and
coordinates the scientific activity of the subordinates being part of the teaching commission according
to the scientific research plan of the department; participates in the elaboration of the curricula and of
the syllabi; participates in activities regarding the modernization of the teaching logistics; participates
in the control and guiding of the didactic and scientific activities.
Coordinates BSc and dissertation papers;
Individually and collectively elaborates monographies, textbooks, courses and so on; participates in
the design of the curriculum in his/her field of competence; carries out continuous and final
assessments of the students’ level of preparation; carries out ordered extra-curricular activities;
enforces legal provisions regarding the work with classified documents.
3195 lei

Scientific field
Job description

Related tasks/ activities

Minimum salary for the title
Competition activities
Date of publication in the Official
Monitor
Signing up period
Test to assess English language skills
(art. 14 of the LFA competition
methodology)
Date of lecture delivery
Time of lecture delivery
Place of lecture delivery
Period for exams
Period for the communication of results
Period for contesting
Sorting out of contests and
communication of results
Description of the competition
procedure
Exam topics and bibliography

27.04.2022
Start
27.04.2022

End
10.06.2022

21.06.2022
To be announced starting on 22.06.2022, by posting on the website of the academy
To be announced starting on 22.06.2022, by posting on the website of the academy
To be announced starting on 22.06.2022, by posting on the website of the academy
Start
End
27.06.2022
01.07.2022
04.07.2022
Start
End
05.07.2022
07.07.2022
Start
End
08.07.2022
12.07.2022
In conformity with the Methodology for the Occupation of Teaching and Research Vacancies at
“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy of Sibiu, 2021 edition
Topics
1. The strategic foundations of the North Atlantic Alliance after the end of the Cold War. NATO’s
transformation, fundamental purpose, missions and strategic perspectives.
2. Planning and conducting multinational operations: the initiation and decision-making process at
NATO level.
3. Comprehensive Approach: case study – TO Afghanistan.
4. Critical infrastructure protection – an imperative for the harmonious development of the
European Union.
5. Strategic management of national defence.
6. Defence as a public good.
7. Defence planning. Concepts, typology, approaches.
8. Management of human and material resources.
Bibliography
1. Florişteanu Elena, Finanţarea apărării, vol. I-II, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007
2. Badea Dorel, Constantinescu Maria, Mănescu Gabriel, Defence Resources Management for
Erasmus Students. An introductory course, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu, Sibiu, 2017
3. Neag Mihai, Badea Dorel, Neagoie Horaţiu, Managementul resurselor de apărare. Concepte
fundamentale, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Sibiu, 2010
4. Popa Mircea, Defence Resources Management, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” Sibiu, Sibiu, 2004
5. Popa Vasile, Defense resources management. Lecture presentations, Ed. UNAp, București, 2006

List of documents

Address where the competition file is
to be submitted

6. Pușcașu Penică, Probleme actuale ale managementului resurselor umane în armată, Ed. ATM,
București, 2003
7. Udeanu Gheorghe, Managementul securității naționale, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” Sibiu, Sibiu, 2012
8. Udeanu Gheorghe, Neag Mihai, Elemente de artă militară: artă operativă și strategie militară:
curs, Ed. Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Sibiu, 2008
9. Manta Dănuț, Managementul crizelor în NATO. Operații de răspuns la crize non/art. 5, Ed.
UNAp, București, 2005
10. Crăciun Ioan, Prevenirea conflictelor și managementul crizelor, Ed. UNAp, București, 2006
11. Stavridis James G., The Comprehensive Approach in Afghanistan, available on-line.
12. NATO Handbook, Public Diplomacy Division, Brussels, 2006, available on-line at
https://natolibguides.info/mobile/149?p=1457
13. *** Carta Albă a Apărării, Ministerul Apărării Naționale, București, 2021, available on-line at
https://www.mapn.ro/legislatie/index.php
14. *** Strategia Militară a României, Ministerul Apărării Naționale, București, 2021, available online at https://www.mapn.ro/legislatie/index.php
15. Tratatul Nord-Atlantic (The North-Atlantic Treaty), 4 aprilie 1949
16. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin Hotărârea nr. 22
a Şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 30 iunie 2020, M. Of. Partea I, nr. 574
din 1 iulie 2020, available on-line at https://www.mapn.ro/legislatie/index.php
17. Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea
infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 345/76 din 23.12.2008
18. Legea nr. 203/16 iulie 2015 privind planificarea apărării, M. Of. nr. 555/27 iulie 2015, with
subsequent amendments
19. Hotărârea Guvernului nr. 718 din 13 iulie 2011pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
protecţia infrastructurilor critice, M. Of. nr. 555 din 4 august 2011
20. Ordonanţa de urgenţă nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia
infrastructurilor critice, M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2010, with subsequent amendments
21. Hotărârea Guvernului nr. 1.110 din 3 noiembrie 2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de
organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, M. Of.
nr. 757 din 12 noiembrie 2010, with subsequent amendments
a) The application form in conformity with Annex No. 9 (in the Methodology), signed by the
candidate which includes a statement of responsibility on the accuracy of the information
presented in the folder.
b) A proposal for the development of the university career from both didactic and scientific research
activities perspective, elaborated by the candidate, within a maximum of 10 pages.
c) The candidate’s printed and electronic Europass CV.
d) Assessment form for the fulfillment of both minimum and academic standards required by
“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy of Sibiu, according to Annex No. 10 (in the
Methodology). The form is filled in and signed by the candidate.
e) Documents attesting the PhD diploma: a legalized copy of the PhD diploma or the proof of its
Romanian recognition or equivalence, in case the original diploma was obtained abroad.
f) The PhD thesis abstract in Romanian and in an international language, of 1 page maximum for
each language.
g) The candidate’s declaration of responsibility indicating the incompatibility situations stipulated in
the Law of National Education No. 1/2011 that he/she would find him/herself in in case of
winning the title, or the lack of these situations of incompatibility, according to Annex No. 13 (in
the Methodology).
h) Copies of other documents attesting the candidate’s studies.
i) A copy of the ID card, passport or any other identification document.
j) In case of any name change, copies of the documents attesting it – marriage certificate or the
proof of name change.
k) The candidate’s printed and electronic list of scientific papers, structured in conformity with the
Annexes of Order no. 6129/20.12.2016 of the Ministry of National Education, regarding the
minimum standards required for the award of didactic titles in higher education for professional
degrees of research-development, of PhD scientific coordinator or the habilitation certificate.
l) A maximum of 10 publications, certificates or other papers, selected by the candidate and
considered to be the most relevant for the professional achievements of the candidate and for the
structure of the vacant position, in electronic form, or, in case these are not available
electronically, in printed form or hard copies.
m) At least 3 contact names and addresses of personalities in the field, from Romania or abroad,
from outside “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy of Sibiu, who agreed to write letters of
recommendation regarding the candidate’s professional qualities.
n) Documents attesting a personal account on Google Scholar and on Web of Knowledge (print screen and
link) in order to determine the HIRSCH-index, based on indexed scientific articles and citations, in
order to occupy a didactic or research vacancy in "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy of Sibiu.
o) A 1–3-page presentation of a contract / research grant won by international / national
competition, SRDP (Sectoral Research and Development Plan) or contract with a private
company of minimum 25,000 lei in which the candidate participated or was a director of (only if
the minimum standards of the vacant position require it).
p) Medical certificate attesting to the state of health issued by the family doctor.
q) Criminal record.
r) A copy of a valid internationally recognized language certificate, level B2, or a copy of a valid
STANAG – 6001 certificate, level 2.2.2.1. (art. 14 of the LFA competition methodology).
“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy of Sibiu, 3-5 Revoluției Street, Sibiu
The schedule for submitting files at the headquarters of the institution is 7.30-15.30.

