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INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume  Robert STĂNCIULESCU 

Adresă  Sibiu, Aleea Valea Frumoasei, Nr. 8, Ap.6, cod 550281 

Telefon  0040269/232332 

Fax   

E-mail  stanciulescu.robert60@gmail.com; rstanciulescu@armyacademy.ro 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  25.12.1960 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Perioada           02.10.2017 – prezent  

Denumirea instituţiei                              Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

Sectorului de activitate 

Funcţia sau postul ocupat         Profesor universitar(titular) disciplina „ Educație Fizică Militară; Stiluri 

 de leadership. 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu,Facultatea de  

Stiinte (prof univ,cadru didactic asociat), Disciplina Masurare si evaluare in 

educatia fizica si sportiva scolara 

• Perioada  02.02.2011 – 30.06.2017 

• Denumirea instituţiei  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

• Sectorului de activitate   

• Funcţia sau postul ocupat 

 

 

 

 

 

 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Locţiitor al comandantului Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

Septembrie 2011 

- profesor universitar, cadru didactic asociat , disciplina Educaţie fizică militară, la 

departamentul Ştiinţe tehnice, ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5269 din 05.09.2011 

-profesor universitar(cadru didactic asociat) disciplina Măsurare și evaluare în educația 

fizică și sportivă școlară, Facultatea de Științe, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 

- răspunde de menținerea unui climat de ordine și disciplină reprosabilă în academie; 

- elaborează atribuţiile funcţionale ale structurilor subordonate şi a fişelor postului; 

- participă la elaborarea strategiei de standardizare a componentei de pregătire militară 

şi educație fizică; 

- coordonează activitatea de elaborare în proiect a programelor analitice; 

- avizează şi înaintează spre aprobare planurile de cercetare ştiinţifică de la nivelul  

structurilor subordonate; 

- coordonează şi evaluează funcţionalitatea Programului de mentorship; 

- gestionează eficient resursele umane, informaţionale, financiare şi materiale 

disponibile. 

- activitate didactică în cadrul prelegerilor, seminariilor şi activităţilor practice 
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repartizate la disciplina: Educaţie fizică; 

- elaborarea de cursuri şi lecţii, programe analitice şi fişe ale disciplinei; 

- activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice interne 

şi internaţionale, publicaţii în reviste de specialitate; 

- proiectarea, planificarea şi organizarea concepţiei de instruire în domeniul educaţiei 

fizice ; 

- activitate de coordonare a cercurilor sportive studențești; 

- activităţi de pregătire a loturilor sportive participante la competiţiile de nivel naţional 

și internațional; 

- îndrumarea lucrărilor de licenţă; 

- coordonează pregătirea echipelor sportive ale academiei pentru participarea la 

competițiile sportive naționale; 

- pregătește echipa reprezentativă de pentatlon militar a M.Ap.N pentru participarea la 

competițiile internaționale organizate de Consiliul internațional al sportului militar; 

- participarea ca membru activ în colectivele de granturi CNCSIS; 

- gestionarea activităţii în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale specifice 

domeniului educație fizică.  
  

 

• Perioada   01.09.2008 – 02.02.2011 

• Denumirea instituţiei  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

• Sectorului de activitate  Centrul de Pregătire Militară Generală 

• Funcţia sau postul ocupat  Şef centru 

2008-2011, conferenţiar universitar, (cumul de funcţii), disciplina Educaţie fizică 

militară, la catedra Ştiinţe militare şi manageriale, ordinul ministrului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3610 din 03.04.2009 

-conferentiar universitar(cadru didactic asociat )disciplina Educație fizică, Facultatea 

de Știinte,Universitatea Lucian BLAGA Sibiu  

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 - elaborează atribuţiile funcţionale ale centrului şi a fişelor postului; 

- repartizează, cu respectarea principiilor legalităţii şi corelării cu competenţele 

profesionale, sarcinile didactice în „Statul de funcţii“ al centrului; 

- participă la şedinţele Senatului universitar şi la cele ale Biroului Senatului (conform 

Regulamentului de funcţionare a Senatului universitar); 

- avizează şi înaintează spre aprobare proiectele Programului de pregătire militară şi 

Programului de educaţie fizică; 

- monitorizează derularea programelor de pregătire militară şi educatie  fizică şi 

verifică periodic stadiul de îndeplinire a obiectivelor şi respectării programării; 

- asigură şi evaluează calitatea instruirii şi educaţiei; 

- elaborează, aplică şi actualizează strategia de standardizare a componentei de 

pregătire militară şi educatie  fizică; 

- coordonează activitatea de elaborare în proiect a programelor analitice; 

- monitorizează activităţile comisiilor didactice; 

- avizează şi înaintează spre aprobare planurile de cercetare ştiinţifică de la nivelul 

centrului; 

- coordonează pregătirea echipelor sportive ale academiei pentru participarea la 

competițiile sportive naționale; 

- pregătește echipa reprezentativă de pentatlon militar a M.Ap.N. pentru participarea la 



competițiile internaționale organizate de Consiliul internațional al sportului militar; 

- coordonează şi evaluează funcţionalitatea Programului de mentorship; 

- gestionează eficient resursele umane, informaţionale, financiare şi materiale 

disponibile. 

 

• Perioada  
 

01.05.2008 – 01.09.2008 

• Denumirea instituţiei  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

• Sectorului de activitate  Secţia Pregătire Militară Generală-Șef secție 

• Funcţia sau postul ocupat  - Lector universitar (cadru didactic asociat ) la Catedra de Administraţie publică, 

disciplina Teoria şi metodica educaţiei fizice din Academia Forţelor Terestre 

- Lector universitar(cadru didactic asociat )disciplina Educatie fizica , Facultatea de 

stiinte, Universitatea Lucian BLAGA Sibiu 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 - gestionează întregul proces de pregătire militară și educație fizică; 

- coordonează activitatea de elaborare a programelor analitice specifice pregătirii 

militare și educației fizice militare; 

- asigură desfăşurarea educației fizice a studenţilor şi cadrelor şi monitorizează 

activitatea de verificare a acestora; 

- monitorizează activitatea de cercetare ştiinţifică; 

- asigură corelarea tematicii lucrărilor de cercetare ştiinţifică cu necesităţile rezultate 

din cerinţele de dezvoltare, perfecţionare a Academiei Forţelor Terestre; 

- contribuie la elaborarea planului anual de cercetare ştiinţifică şi organizează 

participarea membrilor secţiei în echipe de cercetare interdisciplinare; 

- exercită managementul resurselor umane, dezvoltare şi gestionarea logisticii 

didactice; 

- asigură funcţionalitatea instituţiei liderului şi corpului cadeţilor; 

- asigură ordinea şi disciplina în rândul cadeţilor. 

• Perioada   01.09.2003 – 01.05.2008 

• Denumirea instituţiei  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

• Sectorului de activitate  Biroul Educaţie fizică şi competiţii sportive 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor militar (şef birou) 

- 2006-2008-Lector universitar (cadru didactic asociat ) la Catedra de Administraţie 

publică, disciplina Teoria şi metodica educaţiei fizice din Academia Forţelor Terestre 

- cadru didactic asociat , disciplina Educație fizică  Facultatea de Științe, Universitatea 

Lucian Blaga Sibiu 

-2005-2008 cadru didactic asociat, disciplina Educație fizică, Universitatea Alma 

Mater Sibiu 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 - activitate didactică în cadrul prelegerilor, seminariilor şi activităţilor practice 

repartizate la disciplina: Educaţie fizică; 

- elaborarea de cursuri şi lecţii, programe analitice şi fişe ale disciplinei; 

- activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice interne 

şi internaţionale, publicaţii în reviste de specialitate; 

- proiectarea, planificarea şi organizarea concepţiei de instruire în domeniul educaţiei 

fizice; 

- activitate de coordonare a cercurilor sportive; 

- activităţi de pregătire a loturilor sportive participante la competiţiile de nivel 

naţional; 



- îndrumarea lucrărilor de licenţă; 

- participarea ca membru activ în colectivele de granturi CNCSIS; 

- gestionarea activităţii în întreţinerea şi modernizarea bazelor sportive existente. 

 

• Perioada   01.10.1998 – 01.09.2003 

• Denumirea instituţiei  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

• Sectorului de activitate  Catedra Pregătire Militară de Bază 

• Funcţia sau postul ocupat  Instructor superior educaţie fizică 

- 2000-2003 cadru didactic asociat, disciplina Educație fizică, Facultatea de Științe, 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 - activitate didactică în cadrul prelegerilor, seminariilor şi activităţilor practice 

repaVrtizate la disciplina: Educaţie fizică; 

- elaborarea de cursuri şi lecţii, programe analitice şi fişe ale disciplinei; 

- activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice interne 

şi internaţionale, publicaţii în reviste de specialitate; 

- proiectarea, planificarea şi organizarea concepţiei de instruire în domeniul educaţiei 

fizice; 

- activitate de coordonare a cercurilor sportive; 

- activităţi de pregătire a loturilor sportive participante la competiţiile de nivel 

naţional; 

- gestionarea activităţii în întreţinerea şi modernizarea bazelor sportive existente. 
 

• Perioada   01.10.1991 – 01.10.1998 

• Denumire instituţiei  Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

• Sectorului de activitate  Catedra Pregătire Fizică 

• Funcţia sau postul ocupat  Şef catedră 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
- activitate didactică în cadrul prelegerilor, seminariilor şi activităţilor practice 

repartizate la disciplina: Educaţie fizică; 

- elaborarea de cursuri şi lecţii, programe analitice şi fişe ale disciplinei; 

- activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice interne 

şi internaţionale, publicaţii în reviste de specialitate; 

- proiectarea, planificarea şi organizarea concepţiei de instruire în domeniul educaţiei 

fizice ; 

- activitate de coordonare a cercurilor sportive; 

- activităţi de pregătire a loturilor sportive participante la competiţiile de nivel 

naţional; 

- gestionarea activităţii în întreţinerea şi modernizarea bazelor sportive existente. 

• Perioada  
 

03.01.1990 – 01.10.1991 

• Denumirea instituţiei  Institutul Militar „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

• Sectorului de activitate  Compartimentul cercetare şi informaţii/Statul major 

• Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer 1 cu educaţia fizică 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 - activităţi de planificare şi organizare a activităţilor de educaţie fizică; 

- activităţi de organizare planificare şi desfăşurare a învăţământului disciplina 

Educaţie fizică. 

 

• Perioada   01.08.1982 – 01.10.1991 



• Denumirea instituţiei  Şcoala Militară de ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

• Sectorului de activitate  Batalion elevi 

• Funcţia sau postul ocupat  Comandant pluton elevi 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 - planificarea, organizarea şi conducerea de activităţi pe linia instruirii militare, 

desfăşurării învăţământului, asigurarea suportului logistic necesar;  

- desfăşurarea de aplicaţii şi exerciţii tactice. 
 

STUDII ŞI 

CURSURI DE SPECIALITATE 
 

 

 

• Perioada (de la – până la)  1985 - 1989 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Institutul de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

  

• Numele calificării primite  Profesor educaţie fizică şi sport 

• Perioada (de la – până la)  1996 - 1999 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Licenţiat în domeniul educaţiei fizice 

 

• Perioada (de la – până la)  Aprilie 2000 – Iulie 2000 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Curs postuniversitar de perfecţionare managerială în domeniul educaţiei fizice 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

  

 

• Perioada (de la – până la) 
 

Iulie 2003 – Iulie 2006 

• Perioada (de la – până la)  1979 – 1982 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi  “Nicolae Bălcescu”, Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 - pregătire militară generală şi de specialitate (arma infanterie); 

- conducerea microgrupurilor şi grupurilor militare; 

- activităţi de planificare şi organizare în domeniul logistic. 

• Numele calificării primite  Ofiţer licenţiat (infanterie) 

• Perioada (de la – până la)  1984 – 1985 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Curs de calificare a ofiţerilor cu pregătirea fizică 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 - proiectarea, planificarea şi organizarea activităţilor specifice educaţiei fizice; 

- planificarea activităţilor în domeniul educaţiei fizice; 

- managementul activităţilor în domeniul educaţiei fizice. 

• Numele calificării primite  Ofiţer calificat în domeniul educaţiei fizice 



• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 
Doctorand în educaţie fizică 

 

Titlul tezei: „Studiu privind optimizarea nivelului pregătirii fizice a studenţilor 

Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu prin mijloace specifice 

sporturilor de luptă în vederea compatibilizării cu standardele euroatlantice”. 

 Doctor în domniul Educaţie Fizică şi Sport 06 Iulie 2007 

• Perioada (de la – până la)  01.07.2006-28.02.2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Licenţiat în Managementul Organizaţiei, domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii 

 

• Perioada (de la – până la)  09.09-01.11.2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă "Mihai Viteazul" Piteşti 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Curs Formator 

 

• Perioada (de la – până la)  20-24.01.2014 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" şi PluriConsultants România 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Programul de perfecţionare auditor în domeniul calităţii 

 

• Perioada (de la – până la)  17.03-09.05.2014 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă "Mihai Viteazul" Piteşti 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Programul de specializare evaluator de competenţe profesionale 

 

• Perioada (de la – până la)  19.01-31.07.2015 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Colegiul Naţional de Apărare 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Curs – Probleme Actuale Ale Securităţii Naţionale 

Conceptualizarea securităţii naţionale în ţările membre ale Uniunii Europene 

 

LIMBI STRĂINE 

CUNOSCUTE 

  FRANCEZĂ                                             ENGLEZĂ 

• Abilitatea de a citi  BINE                                                                       STANAG 6001 - 3 

• Abilitatea de a scrie  BINE                                                                       STANAG 6001 - 1 

• Abilitatea de a vorbi  BINE                                                                       STANAG 6001 - 2 

• Abilitatea de a înţelege  BINE                                                                       STANAG 6001 - 1 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
 

- Munca în echipă – am desfăşurat activitatea în diferite tipuri de echipe, atât în calitate 

de conducător al grupului cât şi ca membru al acestuia, pentru proiectarea, organizarea 



SOCIALE 

 

şi desfăşurarea de activităţi în domeniul educaţiei al conducerii microgrupurilor şi 

grupurilor militare în acţiunea militară (activităţi de stat major şi de comandament, 

studii de stat major, aplicaţii şi exerciţii tactice), management informaţional, activităţi 

didactice de proiectare, planificare, organizare şi desfăşurare în domeniul 

învăţământului militar universitar. 

- Aptitudini – am experienţă în activitatea de planificare şi conducere a activităţilor din 

domeniul educaţiei fizice, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate, conducerea şi 

desfăşurarea de activităţi didactice.   

20.10.2021 

Prof.univ. dr. Robert STĂNCIULESCU 

 

   

 

 

 


