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Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate
Departamentul de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Lector universitar (și șef lucrări) (militar), poziția 13, disciplinele: Teoria transmisiunii
informaţiei; Procesoare numerice de semnale; Informatică aplicată; Sisteme de comutaţie telefonică
şi multiplexare; Securitatea comunicaţiilor şi a informaţiei; Prelucrarea digitală a semnalelor.

Facultatea de sisteme informatice și securitate cibernetică
Departamentul de Calculatoare și Securitate Cibernetică
Profesor universitar (civil), poziția 7, disciplinele: Sisteme de programe pentru rețele de
calculatoare; Securitatea sistemelor și aplicațiilor informatice.
Conferențiar universitar (civil), poziția 12, disciplinele: Inteligența artificială; Analiza
datelor.
Conferențiar universitar (civil), poziția 13, disciplinele: Protocoale de securitate; Protocoale
de comunicații.
Şef lucrări (lector universitar) (civil), poziția 19, disciplinele: Administrarea şi dezvoltarea
aplicaţiilor de baze de date; Baze de date.
Şef lucrări (lector universitar) (civil), poziția 23, disciplinele: Programare orientată pe
obiecte; Dispozitive mobile de calcul.

Departamentul de Informatică Aplicată
Profesor universitar (civil), poziția 3, disciplinele: Securitate informatică; Securitatea
aplicațiilor multimedia.
Conferențiar universitar (civil), poziția 8, disciplinele: Programarea calculatoarelor și
limbaje de programare; Tehnologii WEB.
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Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu şi Mecatronică
Departamentul de Inginerie a Sistemelor de Armament şi Mecatronică
Profesor universitar (și șef comisie didactică) (militar), poziția 4, disciplinele: Balistica
interioară a gurilor de foc ghintuite/Balistică interioară; Proiect balistică interioară; Balistica
terminală a sistemelor de armament.
Profesor universitar (și șef comisie didactică) (militar), poziția 5, disciplinele: Mecanica
fluidelor; Aerodinamica proiectilelor și rachetelor; Dinamica dirijării rachetelor de aviație.

Departamentul de Construcții, Inginerie Genistică și Geomatică
Lector universitar (șef lucrări) (militar), poziția 9, disciplinele: Siguranța construcțiilor;
Fundații; Dinamică și elemente de inginerie seismică; Geologie inginerească.

Centrul de excelență în sisteme integrate de armament și geniu
Cercetător științific gradul I (civil), poziția 14, disciplinele: Lucrări de cercetare-dezvoltare
cuprinse în planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale în domeniul
ingineriei genistice și mecatronicii; Lucrări de cercetare și învățământ din Planul de cercetare al
Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” în domeniul ingineriei genistice și mecatronicii; Elaborare
studii, comunicări științifice, articole, specificații, standarde, expertize.
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