Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Leontin Stanciu
Str. Intrarea Siretului, nr.6, bl.6, sc.C, ap.37, 550403 Sibiu (România)
0723288324
leontinstanciu@yahoo.com
Sexul Masculin | Data naşterii 20/07/1964 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/11/2017–Prezent

Profesor universitar, decanul Facultății de Științe Economice și Administrative
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- conducerea operativă a facultății;
- coordonarea activităților de management educațional;
- promovarea prestigiului profesional al facultății;
- desfășurarea de activități didactice și de cercetare.
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ, cercetare științifică

01/07/2016–31/10/2017

Profesor universitar, director Școală Postuniversitară, Facultatea de Management
Militar
Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu" din Sibiu, Str. Revoluției Nr.3-5, 550170-Sibiu
-asigurarea managementului activităților specifice școlii postuniversitare;
-coordonarea elaborării documentelor de planificare, organizare și conducere specifice;
-coordonarea practicii de specialitate și a activităților de evaluare finală a cursanților;
-coordonarea elaborării fișelor disciplinelor din aria curriculară a școlii postuniversitare;
-gestionarea activității de elaborare a suporturilor informaționale necesare desfășurării activităților
didactice.
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ, formare continuă

15/12/2015–30/06/2016

Profesor universitar și șef comisie didactică
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- coordonarea elaborării fişelor disciplinelor din aria curriculară gestionată;
- gestionarea activităţii de elaborare a suporturilor informaţionale necesare desfăşurării activităţilor
didactice;
- desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul de responsabilitate;
- diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi
publicarea unor articole în reviste de specialitate;
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ, cercetare științifică

01/10/2015–15/12/2015

Prorector (locțiitor al comandantului pentru formare continuă și relația cu studenții)
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
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- asigurarea managementului activităților de formare continuă și relația cu studenții la nivelul instituției;
- coordonarea elaborării documentelor de planificare, organizare și conducere în domeniul formării
continue și al relației cu studenții militari;
- elaborarea suporturilor informaţionale necesare desfăşurării activităţilor didactice.
Tipul sau sectorul de activitate: Formare continuă, relația cu studenții

01/10/2011–30/09/2015

Profesor universitar, directorul Departamentului Administrație Publică, Științe
Economice și Sociale
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- asigurarea managementului activităţilor specifice departamentului;
- coordonarea elaborării fişelor disciplinelor din aria curriculară gestionată;
- gestionarea activităţii de elaborare a suporturilor informaţionale necesare desfăşurării activităţilor
didactice;
- coordonator de practica de specialitate a studentilor;
- coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul departamentului;
- îndrumarea studenţilor în elaborarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie şi evaluarea acestora în cadrul
examenelor de finalizare a studenţilor;
- membru în bordul ştiinţific al publicaţiilor instituţiei şi ale manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul
instituţiei.
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ, cercetare ştiinţifică

16/04/2009–30/09/2011

Conferențiar universitar, prorector (locțiitor al comandantului pentru cercetare
științifică)
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- asigurarea managementului activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare la nivelul
instituţiei;
- coordonarea elaborării documentelor de planificare, organizare şi conducere în domeniul cercetării
ştiinţifice, dezvoltării şi inovării;
- coordonarea activităţilor cu caracter organizatoric, pentru pregătirea şi desfăşurarea manifestărilor
ştiinţifice la nivelul instituţiei, precum şi pentru creşterea nivelului de recunoaştere a acestora;
- coordonarea publicaţiilor ştiinţifice ale instituţiei, precum şi a demersurilor necesare creşterii nivelului
acestora de recunoaştere;
- coordonarea elaborării fişelor disciplinelor din aria curriculară gestionată;
- elaborarea suporturilor informaţionale necesare desfăşurării activităţilor didactice;
- coordonator de practica de specialitate a studenților;
- coordonarea activităţilor cercului ştiinţific studenţesc de Economie-Finanţe;
- desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul responsabilitate şi diseminarea
rezultatelor obţinute prin participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi publicarea unor articole în
reviste de specialitate;
- referent ştiinţific al publicaţiilor ştiinţifice ale instituţiei şi al manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul
instituţiei;
- preşedinte al consiliului editorial al anuarului instituţiei;
- preşedinte al comitetului de organizare al manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul instituţiei;
- îndrumarea studenţilor în elaborarea lucrărilor de licenţă şi evaluarea acestora în cadrul examenului
din finalizare a studiilor;
- membru în comisiile examenelor de licenţă si disertație.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ, cercetare ştiinţifică

20/5/18

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 7

Curriculum vitae

24/10/2008–15/04/2009

Leontin Stanciu

Conferențiar universitar, prodecanul Facultății de Management Militar
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- asigurarea managementului activităţii specifice la nivelul facultăţii;
- coordonarea elaborării fişelor disciplinelor din aria curriculară gestionată;
- gestionarea activităţii de elaborare a suporturilor informaţionale necesare desfăşurării activităţilor
didactice;
- coordonator de practica de specialitate a studentilor;
- coordonarea cercului ştiinţific studenţesc de Economie-Finanţe;
- desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul de responsabilitate;
- diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi
publicarea unor articole în reviste de specialitate;
- referent ştiinţific al publicaţiilor ştiinţifice ale instituţiei şi al manifestărilor ştiinţifice organizare la nivelul
instituţiei;
- membru în comitetul de organizare al manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul instituţiei;
- membru în comisia examenului de licenţă.
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ

01/09/2008–23/10/2008

Conferențiar universitar și șef comisie didactică
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- coordonarea elaborării fişelor disciplinelor din aria curriculară gestionată;
- gestionarea activităţii de elaborare a suporturilor informaţionale necesare desfăşurării activităţilor
didactice;
- coordonator de practica de specialitate a studentilor;
- coordonarea cercului ştiinţific studenţesc de Economie-Finanţe;
- desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul de responsabilitate;
- diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice
şi publicarea unor articole în reviste de specialitate;
- membru în comitetul de organizare al conferinţei ştiinţifice internaţionale organizată la nivelul
instituţiei.
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ

01/02/2007–31/08/2008

Conferențiar universitar, șef Catedra Management
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- proiectarea conţinuturilor educaţionale la disciplinele Finanţe publice, Monedă şi credit, Economie
politică, Managementul organizaţiei militare;
- activităţi didactice de curs, seminarii, aplicaţii şi evaluare;
- elaborarea de suporturi informaţionale necesare desfăşurării activităţilor didactice;
- coordonator de practica de specialitate a studentilor;
- coordonarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti (Management, Economie-Finanţe);
- îndrumarea studenţilor în elaborarea lucrărilor de licenţă şi evaluarea acestora în cadrul examenelor
de finalizare a studiilor;
- activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul managementului organizaţiei militare, leadership-ului
militar, fenomenelor şi proceselor economice care influenţează funcţionarea organizaţiei militare;
- diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi
publicarea unor articole în reviste de specialitate;
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- referent ştiinţific al publicaţiilor ştiinţifice ale instituţiei şi al manifestărilor ştiinţifice organizare la nivelul
instituţiei;
- membru în comitetul de organizare al manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul instituţiei;
- membru în comisia examenului de licenţă.
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ

01/10/2001–31/01/2007

Lector universitar
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- proiectarea conţinuturilor educaţionale la disciplinele Managementul organizaţiei militare, Bazele
managementului, Finanţe publice, Economie politică, Managementul resurselor apărării;
- activităţi didactice de curs, seminarii, aplicaţii şi evaluare;
- elaborarea de suporturi informaţionale necesare desfăşurării activităţilor didactice;
- coordonator de practica de specialitate a studentilor;
- coordonarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti (Management, Economie-Finanţe);
- îndrumarea studenţilor în elaborarea lucrărilor de licenţă;
- activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul managementului organizaţiei militare, leadership-ului
militar, fenomenelor şi proceselor economice care influenţează funcţionarea organizaţiei militare;
- diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi
publicarea unor articole în reviste de specialitate.
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ

01/10/1998–30/09/2001

Asistent universitar
Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- activităţi didactice de seminarii, aplicaţii şi de evaluare;
- elaborarea de suporturi informaţionale şi de autoevaluare, necesare studenţilor în cadrul activităţilor
de seminar si aplicaţii practice;
- coordonator de practica de specialitate a studentilor;
- îndrumarea activităţii unor cercuri ştiinţifice studenţeşti (Management, Economie-Finanţe);
- activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul managementului organizaţiei şi al relaţiilor financiare din
cadrul acesteia;
- diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică prin participări la sesiuni de comunicări
ştiinţifice şi publicarea unor articole în reviste de specialitate.
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ

01/01/1996–30/09/1998

Preparator universitar
Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
- activităţi didactice de seminarii, aplicaţii şi de evaluare;
- elaborarea de suporturi informaţionale şi de autoevaluare necesare studenţilor în cadrul activităţilor
de seminar şi aplicaţii practice;
- îndrumarea activităţii unor cercuri ştiinţifice studenţeşti (Economie, Managementul organizaţiei);
- activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul relaţiilor economico-financiare ale organizaţiilor;
- diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică prin participări la sesiuni de comunicări
ştiinţifice şi publicarea unor articole în reviste de specialitate;
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ
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01/09/1991–31/12/1995

Leontin Stanciu

Asistent universitar
Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă”, Str, Avrig, Nr. 2-4, Sibiu
- activităţi didactice de seminarii, aplicaţii şi de evaluare;
- elaborarea de suporturi informaţionale şi de autoevaluare necesare studenţilor în cadrul activităţilor
de seminar şi aplicaţii practice la disciplinele Economie şi administraţie militară, Gestiunea resurselor
umane, Contabilitate;
- îndrumarea studenţilor în elaborarea lucrărilor de diplomă;
- activităţi de cercetare ştiinţifică şi diseminarea rezultatelor obţinute prin participări la sesiuni de
comunicări ştiinţifice;
- îndrumarea activităţii unor cercuri ştiinţifice studenţeşti (Economie, Managementul organizaţiei).
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ

01/09/1990–31/08/1991

Lector
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă”, Str. Avrig, Nr. 2-4, Sibiu, Sibiu
- proiectarea conţinuturilor educaţionale la disciplinele Economie şi administraţie militară, Psihologie şi
pedagogie militară;
- activităţi didactice de curs, seminarii, aplicaţii şi evaluare;
- elaborarea de suporturi informaţionale necesare desfăşurării activităţilor didactice;
- coordonarea de cercuri ştiinţifice ale elevilor;
- activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul managementului organizaţiei militare şi diseminarea
rezultatelor obţinute.
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ

23/08/1985–31/08/1990

Comandant de Pluton
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă”, Str. Avrig, Nr. 2-4, Sibiu
Tipul sau sectorul de activitate Comandă

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
17/03/2014–09/05/2014

Evaluator de competențe profesionale
Școala de aplicații pentru unități de luptă ”Mihai Viteazul”, Pitești

20/01/2014–24/01/2014

Auditor în domeniul calității
Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și Pluriconsultans România

2008–2010

Licențiat în Științe Militare și Informații
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Str. Revoluţiei Nr. 3-5, 550.170 – Sibiu
Științe Militare, Managementul organizației militare, Leadership militar, Comportoment organizațional
militar, Managementul resurselor de Apărare.

1995–2005

Doctor în finanțe
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice
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1989–1994

Leontin Stanciu

Licențiat în Științe economice
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice Ştiinţe economice,
Finanţe-Contabilitate

02/11/1987–26/12/1987

Curs de psihologie, pedagogie şi pe probleme de conducere
ştiinţifică a învăţământului militar
Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Didactice Militare
Management educațional militar

1982–1985

Brevet de ofițer
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artileri „Ioan Vodă”, Str. Avrig, Nr. 2-4, Sibiu
Conducerea subunităţilor de artilerie şi rachete

12/05/2014–04/07/2014

Formator
Școala de aplicații pentru unități de luptă ”Mihai Viteazul”, Pitești
Pregătirea formării; Realizarea activităților de formare; Evaluarea participanților la formare; Aplicarea
metodelor și tehnicilor speciale de formare; Marketingul formării Proiectarea programelor de formare;
Organizarea programelor și a stagiilor de formare; Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității
programelor și a stagiilor de formare.

2014
Centrul de Limbi Străine al Statului Major al Forțele Terestre, Sibiu
Curs modular de limba engleză din cadrul Programului de formare PA2D
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

germană
engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

B1

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

comunicare interpersonală, adaptabilitate, flexibilitate

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- lucrul în echipă, abilități de comunicare;
- organizarea, desfășurarea și coordonarea a activitățiilor specifice procesului de învățământ;
- coordonarea manifestărilor științifice ale cadrelor didactice și studenților desfășurate la nivel
departamental și instituțional;
- coordonarea activității unor organisme de conducere din instituție;
- desfășurarea/coordonarea unor activități legate de concursurile de admitere și de finalizare a studiilor
în instituție.
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Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

– Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
– utilizarea aparaturii audio-video.

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Activitate de cercetare științifică

Distincţii

Referinţe

Situatia familială
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- 20 cărți, cursuri, sinteze,culegeri, caiete de seminar;
- 89 studii, articole şi comunicări ştiinţifice publicate în reviste recunoscute C.N.C.S. şi în volumele
unor manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
- director/membru în echipele de cercetare a 11 proiecte de cercetare pe bază de contract/granturi
naţionale;
- membru în bordul ştiinţific al Buletinului Ştiinţific şi al Revistei Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu", Sibiu;
- membru în bordul ştiinţific al publicaţiei ştiinţifice "Science & Military", Academia Forţelor Armate
„General Milan Ratislav Stefanik", Slovacia;
- expert - evaluator ARACIS
- Ordinul "Meritul pentru Învatamânt în grad de ofiţer" , acordat prin Decretul nr. 1097 din 10.12.2004;
- Emblema de Merit "Ştiinţa Militară" clasa I, 2007;
- Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru ofiţeri XX de ani de activitate şi rezultate meritorii, 2005;
- Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru ofiţeri XXV de ani de activitate şi rezultate meritorii, 2010.
Prof.univ.dr.Dr.h.c Luigi Dumitrescu- dumitresculuigi@yahoo.com
Col.(r) prof.univ.dr Alexandru Rizescu- rizescu_alexandru@yahoo.com
Gl.mr.(r) dr. Dan-Florin Grecu- grecudf@yahoo.com
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