
                                    

  

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BÂRSAN N. GHIŢĂ 
Adresă(e) STR. ALEEA IASOMIEI , NR.6, BL. 26, SC. D, AP. 36, 550045, SIBIU, ROMÂNIA 

Telefon(oane) 0040269432990 Mobil: 0040722746633 
Fax(uri) 0040269215554 

E-mail(uri) ghbarsan@gmail.com; gbarsan@armyacademy.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii   01.04.1965 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă actual / 
Domeniul ocupaţional 

Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu 
RECTOR / COMANDANT 

(din 24.01.2011) 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 16.04.2009 -  21.01.2011 
Funcţia sau postul ocupat profesor universitar şi 

PRORECTOR (LOCŢIITOR AL COMANDANTULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Revoluţiei 3-5, Sibiu, România  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Activităţi didactice: predare (cursuri), seminar, lucrări practice şi de laborator la disciplinele: 

Modelarea si Simularea Acţiunilor Militare, Mecanica, Rezistenţa Materialelor, Statica Construcţiilor, 
Mecanisme şi motoare, Elaborare programe analitice şi proiectarea conţinuturilor de învăţământ,  
Evaluare în cadrul examenelor şi verificărilor periodice; evaluare în cadrul concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactice, Îndrumarea lucrărilor de licenţă; evaluare în cadrul examenului de 
licenţă, admitere 

− Managementul activităţii de învăţământ; 
− Gestionarea activităţilor de evaluare a programelor de studii precum şi a evaluării instituţionale 

  

Perioada 24.10.2008 - 16.04.2009 
Funcţia sau postul ocupat profesor universitar şi 

PRORECTOR (LOCŢIITOR AL COMANDANTULUI PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Revoluţiei 3-5, Sibiu, România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Activităţi didactice specifice postului didactic 

− Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică; 
− Preşedintele comisiei de relaţii internaţionale a Senatului Universitar şi promovarea imaginii AFT, 

Preşedintele Comitetelor de organizare a Sesiunilor de comunicări ştiinţifice 
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Perioada 01.04.2008-24.10.2008 
Funcţia sau postul ocupat profesor universitar şi SECRETAR ŞTIINŢIFIC AL SENATULUI UNIVERSITAR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 
Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Revoluţiei 3-5, Sibiu, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Activităţi didactice specifice postului didactic 
− Cercetare ştiinţifică; 
− Organizarea activităţii senatului Universitar si Biroului Senatului; 
− Responsabil cu activitatea editorială şi publicistică; 
− Preşedintele comisiei de relaţii internaţionale a Senatului şi promovarea imaginii AFT 

  

Perioada 15.05.2007-01.04.2008 
Funcţia sau postul ocupat profesor universitar şi şef catedra “ŞTIINŢE TEHNICE” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 
Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Revoluţiei 3-5, Sibiu, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Activităţi didactice specifice postului didactic, cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea bazei materiale a 
catedrei; 

− Implementarea e-learning în Academia Forţelor Terestre, director proiect “ARMY-e-LEARN” în 
Academia Forţelor Terestre; 

  

Perioada 05.02.2004-01.06.2007 
Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar şi şef catedra “ŞTIINŢE TEHNICE” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 
Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Revoluţiei 3-5, Sibiu, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Activităţi didactice specifice postului didactic,  
− Elaborare programe analitice şi proiectarea conţinuturilor de învăţământ 
− Cercetare ştiinţifică şi Dezvoltarea bazei materiale a catedrei; 
− Managementul resurselor din cadrul catedrei “Ştiinţe Tehnice”; 

  

Perioada 01.11.2002-05.02.2004 
Funcţia sau postul ocupat Şef Birou Asigurare Tehnico-Materială 

Activităţi şi responsabilităţi principale Logistica (Mentenanţa), Managementul resurselor de apărare (managementul achiziţiilor publice), 
Modelare-Simulare 

Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Revoluţiei 3-5, Sibiu, România  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Menţinerea în stare de operativitate a tehnicii auto 

− Coordonarea activităţilor de asigurare tehnică şi logistică 
− Planificarea, programarea şi bugetarea activităţilor specifice; 
− Supervizarea activităţilor de operare, întreţinere şi exploatare a armamentului şi tehnicii; 

  

Perioada 01.08.1995-01.11.2002 
Funcţia sau postul ocupat Locţiitor tehnic (si Inginer Sef) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul sistemelor tehnice 
Numele şi adresa angajatorului Baza 58 Aeriană Elicoptere Sibiu, Str. Sos. Alba Iulia, Nr. 71-73, Sibiu, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Menţinerea în stare de operativitate a tehnicii specifice de aviaţie; 
− Elaborarea planurilor de admitere la exploatarea tehnicii de aviaţie pentru personalul tehnic şi 

navigant; 
− Testarea personalul tehnic şi navigant în cadrul convocărilor de specialitate; 
− Membru în comisiile de licenţă pentru absolvenţii Şcolii de maiştri şi subofiţeri; 
− Responsabil cu securitatea zborului; Supervizarea activităţilor de operare, întreţinere şi exploatare a 

armamentului şi tehnicii specifice de aviaţie; 
− Planificare şi/sau conducerea de acţiuni cu caracter deosebit: mitinguri aviatice, intervenţii în caz de 

calamităţi, operaţiuni de căutare-salvare, misiuni  în străinătate. 
  



                                    

Perioada 01.07.1992-01.08.1995 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la catedra de Mecanică şi tehnologie, Facultatea de aviaţie şi blindate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 
Numele şi adresa angajatorului Academia Tehnică Militară, B-dul George Coşbuc, nr.81-83, Bucureşti, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Activităţi didactice: seminar, lucrări practice şi de laborator la disciplinele: Rezistenţa Materialelor, 
Practică Tehnologică; 

− Cercetare ştiinţifică si Dezvoltarea bazei materiale a catedrei; 
  

Perioada 17.01.1991-01.07.1992 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar la catedra de Mecanică şi tehnologie, Facultatea de aviaţie şi blindate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 
Numele şi adresa angajatorului Academia Tehnică Militară, B-dul George Coşbuc, nr.81-83, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Activităţi didactice: seminar, lucrări practice şi de laborator la disciplinele: Rezistenţa Materialelor, 
Practică Tehnologică; 

− Cercetare ştiinţifică şi Dezvoltarea bazei materiale a catedrei; 
  

Perioada 23.08.1989-17.01.1991 
Funcţia sau postul ocupat Şef atelier lucrări elicopter, motor şi armament 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul sistemelor tehnice de aviaţie (celula-motor şi armament) 
Numele şi adresa angajatorului U.M. 01989 Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 71-73, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Menţinerea în stare de operativitate a tehnicii specifice de aviaţie; 
− Coordonarea activităţilor de asigurare tehnică şi logistică; 
− Participarea activităţilor de operare, întreţinere şi exploatare a armamentului şi tehnicii specifice de 

aviaţie 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 15.09.1984-23.08.1989 
Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Academia Tehnică Militară Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare de lungă durată 

  

Perioada 10.01-23.05.1991 
Calificarea / diploma obţinută Specialist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Curs de perfecţionare utilizatori şi programatori de minicalculatoare şi microcalculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Academia Tehnică Militară Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 

  

Perioada 1993-1997 
Calificarea / diploma obţinută DOCTOR INGINERIE MECANICĂ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Contribuţii privind interacţiunea fluidelor asupra structurilor deformabile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Academia Tehnică Militară Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Studii de doctorat 



                                    

 
Perioada 01.11-30.11.1996 

Calificarea / diploma obţinută Utilizator 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite Curs de utilizare a limbajului de programare C, C++ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Şcoala de aplicaţie pentru transmisiuni, informatică şi război electronic Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare 

  

Perioada 20.09.2003-15.12.2003 
Calificarea / diploma obţinută Specialist Managementul resurselor de apărare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania Braşov, prin Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de 
Apărare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs post-universitar 

  

Perioada 10.03-23.05.2004 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea Simion Bărnuţiu Sibiu  

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
  

Perioada 29.01-20.02.2011 
Calificarea / diploma obţinută Specialist în Management  de proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia pentru excelenţă în educaţie “Europa” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

“Curs de specializare acreditat de Ministerul educaţiei, cercetării şi inovării si  
Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale  

 
Perioada 16.05-27.05.2011 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Direcția Informare şi relaţii publice, M.Ap.N. 
Curs de comunicare şi relaţii publice pentru comandanţi de mari unităţi şi comandamente 

Perioada 25.09-27.09.2012 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Military Academic Forum Reichenau, Austria 

Common European Security and Defence Culture Seminar 
Perioada 17.01.2013-29.06.2013 

Calificarea / diploma obţinută Colegiul Naţional de Apărare 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar 
 

Perioada 07.05-28.06.2013 
Calificarea / diploma obţinută FORMATOR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala de aplicaţie pentru unităţi sprijin luptă „Mihai Viteazul” Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

“Curs de specializare acreditat de Ministerul educaţiei naţionale şi  
Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi peroanelor vârstnice 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
Curs de specializare 

 
Perioada 17.03-09.05.2014 

Calificarea / diploma obţinută EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Şcoala de aplicaţie pentru unităţi sprijin luptă „Mihai Viteazul” Piteşti 



                                    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

“Curs de specializare acreditat de Ministerul educaţiei naţionale şi  
Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi peroanelor vârstnice 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
Curs de specializare 

 
Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Specialist 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar Probleme actuale ale securităţii naţionale 
 

Perioada 2014 
Calificarea / diploma obţinută CONDUCĂTOR DE DOCTORAT 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Teză de abilitare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor habil 
 

Perioada 2016 
Calificarea / diploma obţinută   Specialist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar Securitate şi bună guvernare 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 Threshold B2 Vantage B1 Threshold B1 Threshold B1 Threshold 

Limba franceză  A2 Waystage A2 Waystage A1 Breakthrough A1 Breakthrough A1 Breakthrough 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale - Lucrul în echipă: activităţi în cadrul diverselor colective în domenii diferite: exploatarea tehnicii militare 
(aviaţie şi terestră), învăţământ, cercetare ştiinţifică, activităţi sportive, etc.; 
- Conducere: inginer şef (locţiitor tehnic) în cadrul unei Baze aeriene de elicoptere, şef birou asigurare 
tehnico-materială, şef secţie lucrări şi reparaţii elicoptere, şef birou exploatare, şef de catedră, secretar 
ştiinţific, prorector pentru cercetare, prorector pentru învăţământ; 
 - Comunicare: - în procesul de învăţământ şi cercetare cât şi în afara acestuia am conlucrat cu diferite 
categorii atât profesionale cât şi de vârste, fiind implicat în diverse activităţi mergând de la mentoratul 
studenţilor până la sfera relaţiilor cu alte instituţii. 
- Intercultural: am desfăşurat diverse activităţi pe linia contactelor internaţionale, membru în cadrul a 
două grupuri de lucru: Modelare-simulare ( Defence Modelling and simulation U.S.A. - Statul Major 
General Bucureşti, România) şi Învăţare distribuită avansată (Advanced Distributed Learning - PfP 
Consortium Geneva) 

  



                                    

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Membru în comitetul de organizare a sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, 
Academia Forţelor Terestre, Sibiu, 2004, 2005, 2006, 2007 şi preşedinte in 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 
- Membru  şi director în cadrul Granturilor de cercetare şi cu responsabilităţi pe domeniu; 
- Membru sau preşedinte în colectivele de organizare a sesiunilor de comunicări ştiinţifice; 
- Referent ştiinţific în cadrul Sesiunilor de comunicări, Revistei si Buletinului ştiinţific al AFT; 
- Referent ştiinţific in cadrul „The 2008 International Conference for the Learning Sciences – Creating a 
Learning World”, Utrecht University, Netherlands, 24-28 June; 2008; 
- Responsabil pentru domeniul NATO Modelling and Simulation Group în panelul NATO-RTO pentru AFT 
- Membru în cadrul comitetului ştiinţific International Military Academic Forum, Wiener Neustadt, Austria 
2014, Sibiu, România 2015 
- Preşedintele comitetului de organizare International Military Academic Forum, Sibiu, Romania, 2015 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Utilizarea şi programarea calculatoarelor; 
- Managementul resurselor de apărare, Modelare-simulare, Învăţarea distribuită avansată; 
- Specialist clasa I Instrucţie şi Învăţământ, Conducere militară, Aviaţie, Logistică 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Curs de perfecţionare utilizatori şi programatori de minicalculatoare şi microcalculatoare, 10.01-
23.05.1991, Academia Tehnică Militară Bucureşti 
Curs reţele de calculatoare NOWELL, 10.10-30.05.1991, ICI Bucureşti 
Curs de utilizare a limbajului de programare C, C++, 01.11-30.11.1996, Şcoala de aplicaţie pentru 
transmisiuni, informatică şi război electronic Sibiu 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini -  Membru în boardul ştiinţific al Revistei Academiei Forţelor Terestre, al Buletinului Ştiinţific al Academiei 
Forţelor Terestre Sibiu şi al conferinţei Knowledge Based Organisation (KBO); 

- Membru în boardul editorial al Revistei Economics and Management Published by University of 
Defence,  Brno, Cehia  

- Membru în boardul editorial al Revistei Economics Defence Science Review, Military University of  
Technology, Varşovia, Polonia (www.wat.edu.pl) 

-  Evaluator ARACIS domeniul „Ştiinţe militare si informaţii”, „Ştiinţe inginereşti” 
-  Membru Asociația Română de mecanica ruperii, 2009 
-  Membru Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII, 10823/30.04.2012 
-  Membru al Societăţii Academice de Management din Romania (SAMRO), 2015 şi vicepreşedinte filiala 

Sibiu 
-  Membru Asociaţia Română de Tensometrie (ARTENS), 2017 
-  Membru de onoarea al Academiei de Științe Tehnice din România, 2019 
-  Ordinul şi medalia „Meritul militar clasa a III-a”, 14353/30.10.2003; 
-  Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler – Decretul 1091/10.12.2004 
-  Diploma Titu Maiorescu, clasele a III-a din 13.06.2007; 
-  Emblema de merit ,,În Serviciul Armatei României clasa a II-a”, SP456/17.09.2007 
-  Emblema de onoare a Armatei României, 21.10.2008 
-  Emblema de onoare a Statului Major General, SPD49, 22.11.2011 
-  Emblema de Onoarea a Armatei României, MDGP134/25.11.2011 
-  Emblema de onoare a Forţelor Terestre, FTOP134/12.04.2012 
-  Emblema de merit ,,În Serviciul Armatei României clasa a III-a”, FTOP 357/22.10.2012 
- “Manager of the Year 2013, Europe Business Assembly, The Great Britain and Northern Patent   

Office, Reg.2401351 
-  Emblema de merit “Acţiuni umanitare clasa a III-a”, FTOP 202/16.04.2015 
-  Emblema de onoare a Forţelor Aeriene, A.P.O 357/12.07.2016 
-  Emblema de onoare a Forţelor Navale, EOFN 239/12.06.2017 
-  Premiul “Traian Vuia” al Academiei Române, 15.12.2017 
-  Premiul I la secţiunea “Învăţământ, ştiinţă şi artă militară”, OZU 74/19.04.2018 SMFT 
-  Ordinul Virtutea Militară în grad de ofiţer – Decretul 921/20.11.2018 
 

  

Permis(e) de conducere  Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact, referinţe: vnastasescu@yahoo.com, ioan.bondrea@ulbsibiu.ro 
  

Anexe Lista de lucrări ştiinţifice 
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