PROFESOR UNIVERSITAR
DR. ADRIAN LESENCIUC

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii
Funcţia sau postul ocupat

Alte activități:

Adrian Lesenciuc
7 Oltului, Braşov, România
(+)40724824864
a.lesenciuc@yahoo.fr; adrian.lesenciuc@afahc.ro;
lesenciuc.adrian@animv.eu
româna
21 august 1975

15 iunie 2008 – prezent
Ministerul Apărării (Naţionale) / Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”, Braşov, 160 Mihai Viteazu, 500187
Braşov, România
Activităţi didactice / Management universitar
Funcția: prorector pentru cercetare științifică (2018 -2020);
președintele Senatului Academiei Forțelor Aeriene „Henri
Coandă” (din 2014-2017)
Postul ocupat: cadru didactic: asistent universitar (15 iunie
2008 – 30 martie 2010), lector universitar (31 martie 2010 –
30 septembrie 2013), conferențiar universitar (1 octombrie
2013 – 2017); profesor universitar, disciplinele „Teoria
comunicării şi relaţii publice” şi „Război informațional”
(2017 – prezent).
Profesor abilitat, afiliat la Școala Doctorală Informații și
securitate națională / Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activităţi didactice; coordonare lucrări de licență, disertație,
doctorat; cercetare ştiinţifică; consultaţii; îndrumarea
cercurilor ştiinţifice studenţeşti; management universitar

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

30 iunie 2005 – 15 iunie 2008
Ministerul Apărării (Naţionale) / Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”, Braşov, 160 Mihai Viteazu, 500187
Braşov, România
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activităţi de planificare

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

15 august 1999 – 29 iunie 2005
Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”, Braşov, 160 Mihai Viteazu, 500187
Braşov, România
Activităţi de educaţie/instrucţie şi comandă

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Ofiţer 4 planificare, programare, bugetare şi evaluare
- programarea resurselor pentru apărare destinate
unităţii;
- elaborarea şi monitorizarea bugetului unităţii

Comandant de pluton studenţi / Catedra instrucţie militară de
bază
- instruirea studenţilor;
- organizarea şi executarea pregătirii pentru luptă;
31 iulie 1997 – 14 august 1999
Ministerul Apărării Naţionale / Brigada 5 Artilerie
Antiaeriană „General Burileanu”, Floreşti, Cluj, România
Activităţi de comandă şi instrucţie
Comandant de pluton / Divizion de artilerie antiaeriană
- instrucţia de bază/ instrucţia de specialitate;
- organizarea şi executarea pregătirii pentru luptă

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul activităţii / diploma obţinută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

1 octombrie 2010 – 19 martie 2014
Ministerul Apărării Naţionale / Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului /Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul activităţii / diploma obţinută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

1 octombrie 2008 – 28 aprilie 2011
Ministerul Apărării Naţionale / Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării / Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de

18-29 februarie 2008
Ministerul Apărării / Direcţia Informare şi Relaţii Publice

Ştiinţele comunicării

Studii doctorale

Ştiinţe militare şi informaţii

Studii doctorale
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învăţământ
Domeniul studiat / aptitudini
Informare şi Relaţii Publice
ocupaţionale
Tipul activităţii / diploma obţinută
Diplomă de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de Curs de formare continuă
instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

2001-2004
Ministerul Educaţiei şi Cercetării / Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative / Facultatea de Comunicare
şi Relaţii Publice „David Ogilvy”
Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul activităţii / diploma obţinută
Diplomă de studii academice postuniversitare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ postuniversitar
instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

1 octombrie – 21 decembrie 2001
Ministerul Apărării Naţionale / Centrul de Pregătire a
Personalului din Domeniul Managementului Resurselor
Umane
Psihopedagogie şi metodică

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul activităţii / diploma obţinută
Certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
Curs de perfecţionare psihopedagogică
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

1994-1997
Ministerul Apărării Naţionale / Ministerul Învăţământului /
Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a
Personalului din Învăţământul Militar
Pedagogie

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul activităţii / diploma obţinută
Certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
Curs de pregătire pedagogică
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

1993-1997
Ministerul Apărării Naţionale / Ministerul Învăţământului /
Institutul Militar de Artilerie şi Rachete Antiaeriene
„General Bungescu”
Artilerie şi rachete antiaeriene / Electromecanică

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul activităţii / diploma obţinută
Diplomă de licenţă
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ universitar de lungă durată
instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

1989-1993
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei / Liceul Militar „Ştefan
cel Mare”
Matematică-fizică
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Tipul activităţii / diploma obţinută
Diplomă de bacalaureat
Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ
Învăţământ liceal

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Aptitudini şi competenţe artistice

Aptitudini şi competenţe
organizatorice
Aptitudini şi competenţe tehnice
Permis de conducere
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Premii și distincții naționale în
domeniu

Premii și distincții internaționale

Limba română
Limba franceză: certificat de competenţă lingvistică / profil
lingvistic standardizat: 3-3-3-3;
Limba engleză: certificat de competenţă lingvistică / profil
lingvistic standardizat: 2-2-3-3.
Grafică satirică: premii la concursuri naţionale şi
internaţionale de profil; Literatură: membru al Uniunii
Scriitorilor din România (USR) din 2000 (președinte al
Filialei Brașov al USR din 2013) și al altor asociații de
creatori literari, autor a șapte volume de versuri, cinci
romane şi cinci volume de eseuri, premiat la concursuri
naţionale şi internaţionale de profil (printre care romanul
anului 2018 la Colocviile Romanului Românesc
Contemporan), prezent în antologii naţionale şi
internaţionale, prezent în dicţionare de specialitate.
Comunicativ, spirit organizatoric, experienţă în gestiune de
bugete, membru în echipe de proiect; organizator de
evenimente ştiinţifice și culturale internaţionale
Utilizare PC pachetul Microsoft Office
Categoria B

Medalia „Meritul Cultural” clasa a III-a, conferită de
Președintele României, cf. Decretului privind conferirea
Ordinului și Medaliei Meritul Cultural nr.176/27 martie
2019, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr.236/27 martie 2019
„Profesor Bologna”, premiat în cadrul Galei Profesorilor
Bologna 2014, ediția a VII -a, organizată de Alianța
Națională a Organizațiilor Studențești din România
(ANOSR)
„Omul Anului 2011” în Forțele Aeriene (locul I), la
secțiunea „Învățământ, știință și artă militară”, cf. OZU
nr.23/2012 al SMFA:
Medalia „Meritul pentru Învățământ” clasa a III -a, conferită
de Președintele României, cf. Decretului privind conferirea
Ordinului și Medaliei Meritul pentru Învățământ nr.1.097/10
decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr.1.181/13 decembrie 2004
Certificate of Appreciation emis de Math & Sciences
Department, University of New Mexico, Gallup, USA în 6
mai 2008/ Certificate of recognition, emis de International
Association of Paradoxism (a vanguard movement in arts
and science) în 27 noiembrie 2010
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Membru în asociații profesionale /
organizații în domeniul educației și
cercetării:

membru în Comisia de Științe Militare, Informații și Ordine
Publică, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor și certificatelor Universitare (CNATDCU),
Ministerul Educației Naționale (2017-2020)
membru fondator (founding member) al European Society
for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue (ESTIDIA),
Malmö, Suedia, din 2012
membru onorific al International Association of Paradoxism
(a vanguard movement in arts and science) din 2010
membru fondator al Asociației pentru Cercetare și Educație
„Henri Coandă” (ASCEDU), Brașov
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