
CONF.UNIV.DR.ING. FLORIN ILIE 
 

Telefon: +40 269 432990 - int. 1652 E_mail: ilie.florin@armyacademy.ro 

Discipline: Explozivi și muniții, Sisteme de armament, balistică și teoria tragerii, Sisteme 

tehnice și aparatură de artilerie II. 

 

Studii:  

• 2005-2010 – Studii doctorale, Academia Tehnică Militară, Bucureşti, domeniul: inginerie 

mecanică; 

• 1993-1999 – Studii de licenţă, Academia Tehnică Militară, Facultatea Armament, 

Rachete, Muniţii şi Geniu, Bucureşti, specializarea: armament, aparatură artileristică, 

sisteme de conducere a focului, rachete, muniţii, explozivi şi geniu; 

• 05.10-04.12.2009 - Curs postacademic de pregătire şi perfecţionare, Denumire curs: 

Managementul sistemelor tehnice, Academia Tehnică Militară, Facultatea Sisteme 

Integrate de Armament, Bucureşti; 

• 14.03-17.06.2005 - Curs postacademic de pregătire şi perfecţionare, Denumire curs: 

Mentenanţa sistemelor de armament, muniţii, rachte şi protecţie N.B.C., Academia 

Tehnică Militară, Facultatea Sisteme Integrate de Armament, Bucureşti; 

• 03.11-28.11.2003 - Curs de perfecţionare IT, Denumire curs: Grafică inginerească 

AutoCAD - nivel 1 şi 2, Academia Tehnică Militară, Facultatea Armament, Rachete, 

Muniţii şi Geniu, Bucureşti; 
 

Parcurs în carieră: 

• 01.03.2018-prezent – conferențiar universitar civil, Facultatea de Management Militar, 

Academia Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu; 

• 01.10.2015-31.08.2017 – conferențiar universitar, Facultatea de Management Militar, 

Academia Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu;  

• 01.08.2010-01.10.2015 – lector universitar, Facultatea de Management Militar, 

Academia Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu; 

• 01.12.2005-01.08.2010 – comandant al comenduirii garnizoanei Sibiu, Academia 

Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu; 

• 01.08.2005-01.12.2005 – instructor cursuri elevi şi militari cu termen redus, Centrul de 

Pregătire pentru Artilerie Terestră, Sibiu; 



• 15.08.2002-01.08.2005 – instructor la catedra maiştri militari şi subofiţeri artilerie 

terestră, Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană “Ioan 

Vodă”, Sibiu; 

• 28.05.1999-15.08.2002 – șef serviciu tehnic, Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi 

Rachete “Ioan Vodă”, Avrig 2-4, Sibiu; 
 

Activitate de cercetare ştiinţifică: 

• 4 carti dintre care 2 în calitate de unic autor și 1 în calitate de prim autor, publicate intr-o 

editura recunoscută; 

• 2 cursuri universitare dintre care 1 în calitate de unic autor și 1 in calitate de prim autor, 

publicate intr-o editura recunoscută; 

• 2 studii de specialitate, scenarii, exerciţii şi aplicaţii, din care 1 în calitate de prim-autor;  

• 6 articole in volumele unor manifestari stiintifice, indexate ISI proceedings; 

• 22 articole/studii publicate in reviste stiintifice cu prestigiu recunoscut in domeniu sau in 

volumele unor manifestari stiintifice, internationale sau nationale, sau indexate in baze de 

date internationale; 

• Participarea in 8 proiecte de cercetare dezvoltare, dintre care 2 in calitate de director de 

proiect; 

• Coordonator grup de experti pentru acceptarea / implementarea a 2 acorduri de 

standardizare NATO;  

• Membru în Asociatia Romana de Tensometrie (ARTENS); 

• Expert pe piata muncii in cadrul proiectului "Te implici, inveti, castigi prin stagii de 

practica". 
 

Competenţa lingvistică: 

• Engleza 

 


