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Telefon: +40 0269 432990 
E-mail: gmanescu@armyacademy.ro 
 
Discipline: Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, Managementul organizaţiei 
militare, Managementul resurselor de apărare; Managementul sistemelor socio-tehnice. 
 
Studii: 

• 2012 – 2015 – Studii doctorale, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, domeniul Inginerie și 
Management; 

• 29.09 – 18.12.2016 – Program post universitar de formare şi dezvoltare profesională continua în 
domeniul Managementului Protecţiei Infrastructurilor Critice, Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”din Sibiu; 

• 26.10. –18.11.2015 – Modul perfecţionare didactică - Competenţa de a învăţa; Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu 

• 12.05 – 04.07.2014 – Program de specializare profesională pentru ocupaţia de Formator, Şcoala 
de aplicaţie pentru unităţi de luptă „Mihai Viteazul” Piteşti; 

• 25.03 – 25.04.2011 – Program de specializare pentru ocupaţia de Manager proiect, SC ASCENDIS 
TEAM SRL, Alba Iulia; 

• 17 – 28.09.2007 – Program de specializare profesională Tehnologii hipermedia în procesul de 
instruire şi formare. Aplicaţii WEB. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”din Sibiu; 

• 2002 – 2005 – Studii de licenţă, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”din Sibiu, 
Licenţiat în Managementul organizaţiei; 

• 2004 – Program de formare profesională, Curs ofiţeri de stat major, Şcoala de aplicaţie pentru 
infanterie şi vânători de munte, Făgăraş; 

• 1999 – 2002 – Studii de licenţă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, profilul 
Sociopsihopedagogie, specializarea Psihologie; 

• 2001 – Program de formare profesională, Curs avansat destinat ofiţerilor de infanterie, Şcoala de 
aplicaţie pentru infanterie şi vânători de munte, Făgăraş; 

• 1989 – 1992 – absolvent al Institutului Militar de Infanterie, Grăniceri şi Chimie 
„Nicolae Bălcescu”din Sibiu, profilul Ofiţeri, specialitatea Infanterie. 

 
Parcurs profesional: 

• din martie 2018: Lector universitar, Departamentul Management, Facultatea de Management 
Militar, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”din Sibiu; 

• octombrie 2015 – februarie 2018:  Asistent de cercetare științifică/Cadru didactic asociat, 
Departamentul Ştiinţe Tehnice, Facultatea de Management Militar, Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”din Sibiu; 

• octombrie 2008 – septembrie 2015: Asistent de cercetare științifică/Cadru didactic asociat, 
Departamentul Administraţie Publică, Ştiinţe Economice şi Sociale, Facultatea de Management 
Militar, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”din Sibiu; 

• 2003 – septembrie 2008: ofiţer în cadrul Secţiei învăţământ, Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”din Sibiu; 

• 2003 – septembrie 2008: Cadru didactic asociat/asistent universitar la Departamentul 
Administraţie Publică, Ştiinţe Economice şi Sociale, Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”din Sibiu; 



• 1992 - 2003: Cadru militar, în diferite unități și garnizoane.     
Activitatea de cercetare ştiinţifică: 

 3 cărţi şi 6 capitole în cărţi, publicate în edituri de prestigiu din ţară, recunoscute CNCSIS; 
 5 lucrări de cercetare finalizate prin raport de cercetare; 
 7 lucrări publicate în proceedings-urile unor manifestări ştiinţifice internaţionale indexate ISI; 
 8 articole în reviste ştiinţifice indexate BDI/recunoscute de CNCS; 
 9 lucrări publicate în proceedings-urile unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute 

(din care: 4 unic autor, 3 prim autor şi 2 coautor); 
 27 de acte normative ce reglementează activitatea universitară (membru în colectiv); 
 membru în echipa de cercetare a 1 proiect de cercetare naţional; 
 membru în echipele de cercetare a 8 proiecte incluse în PSCD al MApN. 
• membru în colectivele de organizare a sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice 

şi ale studenţilor; 
• membru în consiliile editoriale ale publicaţiilor ştiinţifice ale Academiei Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu”din Sibiu. 
 

Competenţa lingvistică: 
Lb. engleză, nestandardizat. 


