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ROMÂNIA 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE 

 „NICOLAE BĂLCESCU” 
 

 
 

DDIISSPPOOZZIIŢŢIIEE 

 
PENTRU APROBAREA 

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
A SENATULUI UNIVERSITAR 

 
COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR 

TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”, 
în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi Anexei 
nr. 2 din A.N.S.-1 – Regulamentul privind elaborarea actelor normative 
specifice, doctrinelor şi manualelor militare în Armata României, cu 
modificările ulterioare. 
 
emite prezenta dispoziţie: 

 
Art. 1. Se aprobă modificările Regulamentului de organizare şi 

funcţionarea Senatului universitar, care intră în vigoare la data de 29.07.2016. 
Art. 2. La aceeaşi dată se va abroga Regulamentul de organizare şi 

funcţionarea Senatului universitar al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”, ediţia din 2012. 

Art. 3. Documentul va fi tipărit în Editura Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” şi difuzat prin grija Bibliotecii universitare a Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 
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General de brigadă 
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CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. (1) Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cea mai înaltă 

structură de conducere a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu. 
Senatul universitar are rol decizional şi deliberativ şi asigură conducerea 
academiei prin hotărârile pe care le adoptă. 

(2) Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor: 
– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
– Cartei universitare a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 
 
 

CAPITOLUL II 
STRUCTURA SENATULUI UNIVERSITAR 

 
Art. 2. (1) Senatul universitar este compus din 75 % personal didactic şi de 

cercetare şi din 25 % reprezentanţi ai studenţilor.  
(2) Toţi membrii Senatului universitar, fără excepţie, sunt stabiliţi prin votul 

universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice universitare şi cercetătorilor 
titulari, respectiv al tuturor studenţilor. 

(3) Componenţa şi mărimea Senatului universitar este stabilită prin Carta 
universitară şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi 
concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică, astfel încât 
să se asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice. 

(4) Senatul universitar se constituie şi îşi exercită mandatul din momentul 
primei întruniri a membrilor nou aleşi. 

(5) Structura de organizare a Senatului universitar cuprinde: Preşedintele 
Senatului universitar, Biroul Senatului universitar, Comisiile de specialitate ale 
Senatului universitar şi Secretariatul Senatului universitar. 

Art. 3. (1) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte. 
(2) Preşedintele Senatului universitar are următoarele atribuţii: 
a) conduce şedinţele Senatului universitar; 
b) propune ordinea de zi a şedinţei Senatului universitar; 
c) reprezintă Senatul universitar în raporturile cu rectorul şi semnează 

contractul de management cu rectorul academiei; 
d) coordonează întreaga activitate a Senatului universitar şi a comisiilor 

de specialitate ale Senatului universitar; 
e) coordonează activitatea secretariatului Senatului universitar şi a 

Biroului Senatului universitar; 
f) semnează şi verifică înregistrarea tuturor documentelor elaborate şi 

aprobate de Senatul universitar; 
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g) convoacă Senatul în cazul şedinţelor extraordinare, la solicitarea rectorului 
sau a cel puţin o treime dintre membrii Senatului universitar; 

h) conferă titlurile onorifice acordate de Senat (senator de onoare, profesor 
emerit, doctor honoris causa etc.), în condiţiile prevăzute de Regulamentul de 
acordare a titlurilor onorifice. 

(3) În situaţia în care Preşedintele Senatului universitar aflat în exerciţiu 
nu-şi poate îndeplini temporar atribuţiile (nu este prezent sau este în 
imposibilitatea exercitării funcţiei), preşedinţia Senatului universitar va fi 
asigurată de unul din membrii Biroului Senatului universitar desemnat de 
Preşedintele Senatului universitar sau, în lipsa unei asemeni desemnări, de către 
un alt senator ales de membrii Senatului universitar, cu majoritate, prin vot deschis. 

(4) Preşedintele Senatului universitar poate fi revocat de către Senatul 
universitar în cazul încălcării grave a îndatoririlor sale. Procedura revocării 
poate fi iniţiată, în scris şi cu indicarea motivelor acesteia, de cel puţin 1/3 din 
numărul total al senatorilor. Revocarea Preşedintelui Senatului universitar se 
hotărăşte cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul total al senatorilor. 

(5) În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte al Senatului universitar, 
aceasta va fi îndeplinită, până la alegerea noului preşedinte, de un membru al 
Biroului Senatului universitar, ales prin vot deschis de majoritatea senatorilor 
prezenţi la şedinţa în care se constată vacantarea funcţiei. 

(6) Noul Preşedinte al Senatului universitar va fi ales în termen de cel mult 
30 de zile de la vacantarea funcţiei. 

Art. 4. (1) Senatul universitar îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe 
comisii de specialitate.  

(2) Comisiile de specialitate ale Senatului universitar, cu activitate 
permanentă, sunt următoarele: 

a) Comisia pentru prognoză, dezvoltare academică, cercetare 
ştiinţifică şi cooperare interinstituţională; 

b) Comisia de control a conducerii executive şi a Consiliului de 
administraţie; 

c) Comisia de evaluare, controlul calităţii educaţiei, etică şi deontologie 
profesională; 

d) Comisia pentru comunitatea universitară, managementul cadrului 
normativ şi procedural intern. 

(3) Fiecare comisie este formată dintr-un număr variabil de membri (minim 
3 membri) şi condusă de un preşedinte. 

(4) Comisiile pe probleme de specialitate pot coopta, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor, şi alte persoane/specialişti care nu deţin statutul de membru al Senatului 
universitar. 

(5) Atribuţiile specifice ale comisiilor Senatului universitar se pot 
reglementa prin dispoziţii sau regulamente aprobate de Senatul universitar. 
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Art. 5. (1) Pentru rezolvarea unor probleme ce nu intră în sferele de com-
petenţă ale comisiilor cu activitate permanentă, Senatul universitar poate decide 
constituirea unor comisii speciale, cu activitate temporară. 

(2) Constituirea acestor comisii se poate face la propunerea oricărui 
membru al Senatului universitar. 

Art. 6. (1) Senatul poate hotărî constituirea Biroului Senatului universitar, 
în scopul asigurării coordonării şi a continuităţii activităţilor sale. Biroul 
Senatului universitar este format din Preşedintele Senatului universitar, 
preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului universitar şi membrii 
Secretariatului Senatului universitar (fără drept de vot).  

(2) Biroul nu are competenţe decizionale, fiind structura prin intermediul 
căreia se asigură distribuirea atribuţiilor şi a activităţilor Senatului universitar. 

(3) Biroul Senatului universitar are ca atribuţii coordonarea activităţilor 
comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, precum şi rezolvarea unor 
probleme curente urgente. 

(4) Biroul Senatului universitar se întruneşte, de regulă, lunar şi ori de câte 
ori este necesar. 

(5) Biroul Senatului universitar funcţionează în mod legal, în cvorum de 2/3. 
Art. 7. Redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Senatului universitar şi a 

unor documente specifice se realizează de către secretariatul Senatului universitar. 
 
 

CAPITOLUL III 
FUNCŢIONAREA SENATULUI UNIVERSITAR 

 
Art. 8. (1) Senatul universitar se întruneşte în şedinţe ordinare şi şedinţe 

extraordinare. 
(2) Şedinţele ordinare se desfăşoară, de regulă, lunar, iar cele extraordinare 

se convoacă în situaţii de importanţă majoră. 
(3) Senatul universitar îşi desfăşoară activităţile în sala Senatului. 
Art. 9. (1) Planul desfăşurării şedinţelor ordinare ale Senatului universitar 

se stabileşte la finele anului universitar curent pentru anul universitar următor, 
este aprobat de Senat şi trecut în Planul cu principalele activităţi ale academiei. 

(2) Ordinea de zi se anunţă cu cel puţin trei zile înainte de şedinţă de către 
Preşedintele Senatului universitar. Ordinea de zi se întocmeşte în baza planului 
tematic al Senatului universitar, a propunerilor Consiliului de administraţie şi a 
solicitărilor sau propunerilor adresate Preşedintelui Senatului universitar  
de către preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, de către 
membrii Senatului universitar, de către membrii comunităţii universitare. 

Art. 10. Documentele Senatului universitar sunt puse la dispoziţia 
membrilor Senatului universitar, cu trei zile calendaristice înainte de data 
desfăşurării şedinţelor respective. 
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Art. 11. (1) Şedinţele Senatului universitar nu sunt, de regulă, publice. 
(2) La şedinţele Senatului universitar pot participa, în calitate de invitaţi, 

fără drept de vot: 
a) rectorul, prorectorii, directorul Consiliului pentru studiile universitare 

de doctorat, directorul general administrativ; 
b) decanii, prodecanii, la nivelul facultăţii; 
c) directorii de departamente; 
d) directorul şcolii doctorale; 
e) directorii şcolilor de studii postuniversitare; 
f) directorii centrelor de cercetare; 
g) alţi membri ai comunităţii academice,  

pentru a răspunde interpelărilor sau pentru a susţine anumite documente propuse 
spre aprobare sau avizare. Prezenţa acestor invitaţi este supusă în prealabil 
aprobării Senatului universitar. 

Art. 12. Desfăşurarea şedinţelor Senatului universitar necesită o participare 
minimă de 2/3 din totalul membrilor acestora. 

Art. 13. (1) Membrii Senatului universitar sunt obligaţi să participe la şedinţele 
planificate şi să se înscrie pe lista de prezenţă înainte de începerea acestora. 

(2) Membrii Senatului universitar care nu pot lua parte la şedinţe din motive 
independente de voinţa lor, au datoria de a anunţa din timp Preşedintele Senatului 
universitar, menţionând cauzele care îi împiedică să participe. 

Art. 14. (1) Şedinţa Senatului universitar începe cu anunţarea prezenţei şi a 
ordinii de zi. Ordinea de zi se supune aprobării Senatului universitar. 

(2) Fiecare punct al ordinii de zi se supune dezbaterii de către preşedintele 
Senatului universitar. Dezbaterile se realizează pe baza rapoartelor comisiilor de 
specialitate ale Senatului universitar, cu atribuţii în domeniu şi a intervenţiilor în plen 
ale membrilor Senatului universitar. 

(3) Comisiile de specialitate ale Senatului universitar întocmesc şi prezintă 
rapoarte în concordanţă cu tematica aprobată pentru şedinţele Senatului universitar, 
cu hotărârile anterioare ale Senatului universitar şi cu problematica rezultată din 
ordinea de zi a şedinţelor Senatului universitar. 

(4) Rapoartele comisiilor de specialitate ale Senatului universitar trebuie să 
întrunească acordul majorităţii simple a membrilor comisiei pentru a putea fi 
înaintate Senatului universitar. Rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Senatului universitar vor fi semnate de către preşedintele de comisie şi de către 
membrii comisiei. 

(5) Dezbaterile, propunerile şi rezultatul acestora se consemnează de către 
membrii secretariatului Senatului universitar în procesul-verbal al şedinţei. 
Rapoartele comisiilor de specialitate se anexează procesului-verbal al şedinţei 
Senatului universitar. 

(6) Toate documentele adresate Senatului universitar vor fi prezentate în 
plenul şedinţei şi vor fi anexate la procesul-verbal al şedinţei Senatului universitar. 
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(7) Propunerile formulate prin rapoartele comisiilor de specialitate şi 
propunerile formulate în timpul dezbaterilor de către membrii Senatului 
universitar se supun la vot, fiecare în parte, de către preşedintele Senatului universitar. 

Art. 15. (1) Votul membrilor Senatului universitar se exprimă personal în 
plenul lucrărilor. 

(2) Votul este direct şi poate fi deschis sau secret. La propunerea 
preşedintelui sau a oricăruia dintre membrii săi, Senatul hotărăşte, înaintea 
declanşării procedurii de votare, modalitatea care urmează a fi folosită, stabilind 
totodată şi comisia de numărare a voturilor (dacă este cazul).  

(3) Votul deschis se exprimă prin ridicare de mâini sau prin apel nominal. 
La cererea membrilor Senatului universitar, votul deschis va fi consemnat 
individual în procesul-verbal al şedinţei. 

(4) Pentru organizarea şi desfăşurarea votării prin vot secret, se folosesc 
buletine de vot şi urnă de votare.  

(5) Se poate recurge la procedeul votului secret în următoarele situaţii: 
– la alegerea sau demiterea preşedintelui Senatului universitar; 
– la avizarea propunerilor pentru ocuparea unor funcţii de conducere; 
– la avizarea propunerilor pentru demiterea din funcţii de conducere; 
– la avizarea propunerilor pentru componenţa unor comisii universitare; 
– la excluderea unui membru din Senatul universitar; 
– pentru orice altă situaţie, la propunerea membrilor Senatului universitar 

şi cu acordul majorităţii simple a celor prezenţi la şedinţa respectivă a 
Senatului universitar. 

(6) Preşedintele Senatului universitar are datoria de a explica, pentru votul 
secret, procedura de vot şi modul în care se completează buletinele de vot. 
Numărarea voturilor secrete este asigurată de către membrii secretariatului 
Senatului universitar şi de către un reprezentant al studenţilor din Senat. 

(7) O propunere se consideră adoptată dacă întruneşte majoritatea simplă a 
voturilor „pentru” valabil exprimate de către membrii Senatului universitar 
prezenţi, în condiţiile întrunirii cvorumului de şedinţă. 

(8) În cazul egalităţii numărului de voturi „pentru” şi „împotrivă”, se reiau 
dezbaterile şi procedura de votare până când se obţine o majoritate simplă. 
Rezultatul votului se consemnează în procesul-verbal al şedinţei Senatului universitar. 

(9) În timpul desfăşurării procedurii de votare nu se acordă dreptul de a lua 
cuvântul. 

Art. 16. (1) Toate documentele finale emise de Senatul universitar, inclusiv 
procesele-verbale, sunt semnate de către preşedintele Senatului universitar, de 
preşedinţii de comisii de specialitate şi de membrii secretariatului. 

(2) Documentele finale elaborate şi adoptate de Senat se înregistrează şi se 
păstrează la CDC şi se arhivează la sfârşitul anului calendaristic. 

Art. 17. La votul pentru ocuparea sau eliberarea posturilor didactice 
participă numai cadrele didactice. 
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Art. 18. Punctele prevăzute pe ordinea de zi a Senatului universitar, cu 
excepţia audierii unor informări sau conferinţe, se finalizează prin adoptarea/ 
aprobarea de: 

a) hotărâri; 
b) regulamente, metodologii, norme; 
c) declaraţii publice referitoare la probleme şi evenimente de importanţă 

majoră pentru academie etc. 
Art. 19. (1) Documentele finale elaborate şi adoptate de Senat sunt publice 

şi se postează pe reţeaua intranet, de către secretariatul Senatului universitar. 
Componenţa Senatului universitar, Carta universitară, Planul strategic, Contractul 
de management încheiat cu rectorul, alte documente cu valoare strategică adoptate 
de Senat se publică pe site-urile internet şi intranet ale academiei, cu respectarea 
normelor specifice în vigoare, de către secretariatul Senatului universitar. 

(2) Hotărârile Senatului universitar se înaintează de către preşedintele 
Senatului universitar spre Consiliul de administraţie pentru ducerea la 
îndeplinire. Controlul şi evidenţa îndeplinirii hotărârilor Senatului universitar se 
fac de către Comisia de control a conducerii executive şi a Consiliului de 
administraţie a Senatului universitar, în colaborare cu celelalte comisii de 
specialitate ale Senatului universitar, în funcţie de specificul hotărârii. 

(3) Pentru îndeplinirea hotărârilor care sunt de competenţa Senatului 
universitar, controlul şi evidenţa îndeplinirii lor se fac de către fiecare comisie 
de specialitate în parte, potrivit atribuţiilor sale. 

(4) La sfârşitul fiecărui semestru universitar, fiecare comisie de specialitate 
a Senatului universitar va prezenta rapoarte referitoare la domeniul de 
responsabilitate, în care va evidenţia inclusiv monitorizarea şi îndeplinirea 
hotărârilor Senatului universitar. 

Art. 20. (1) Senatul îşi alege un secretariat format din doi membri, din 
rândul cadrelor didactice şi de cercetare.  

(2) Secretariatul Senatului universitar are următoarele atribuţii: 
– întocmeşte, împreună cu preşedintele Senatului universitar, ordinea de 

zi a şedinţelor de Senat; 
– întocmeşte convocatorul pentru şedinţele extraordinare ale Senatului 

universitar; 
– întocmeşte situaţia prezenţei la lucrările şedinţelor de lucru ale 

Senatului universitar; 
– întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor Senatului universitar şi al 

Biroului Senatului universitar; 
– întocmeşte, împreună cu preşedintele Senatului universitar şi preşedinţii 

de comisii de specialitate, Hotărârea şedinţei Senatului universitar; 
– asigură actualizarea datelor şi informaţiilor referitoare la Senat de pe 

site-urile de internet sau/şi intranet ale academiei. 
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CAPITOLUL IV 
CALITATEA DE MEMBRU AL SENATULUI UNIVERSITAR 

 
Art. 21. (1) Calitatea de membru al Senatului universitar este obţinută în urma 

alegerii persoanei respective ca reprezentant în Senat al colectivului care alege, 
conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor 
pentru structurile şi funcţiile de conducere academică şi Metodologiei 
alegerilor reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere academică. 

(2) Calitatea de membru al Senatului universitar devine efectivă din ziua 
validării de către Senat a alegerii persoanei respective în această calitate. 

(3) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Pentru studenţi, durata 
mandatului se reglementează prin Carta universitară şi Metodologia alegerilor 
reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere academică. 

Art. 22. Membrii Senatului universitar au următoarele drepturi şi atribuţii: 
a) să participe la toate acţiunile şi manifestările organizate de Senatul 

universitar; 
b) să participe la dezbaterea problematicilor de pe ordinea de zi şi la 

adoptarea hotărârilor Senatului universitar prin exprimarea, în mod individual, a 
votului pro sau contra ori a abţinerii; 

c) să fie aleşi în comisiile pe probleme de specialitate ale Senatului 
universitar; 

d) să participe la activitatea comisiilor (comitetelor, consiliilor) pe 
probleme de specialitate în care au fost aleşi; 

e) să participe la elaborarea documentelor, rapoartelor, analizelor, 
propunerilor, solicitărilor, invitaţiilor specifice comisiei din care fac parte; 

f) să reprezinte comunitatea academică în situaţiile când au fost desemnaţi în 
acest scop de către Senatul universitar; 

g) să solicite convocarea Senatului universitar în şedinţe extraordinare, în 
condiţiile prezentului regulament; 

h) să propună Senatului universitar luarea în discuţie a unor probleme de 
interes major pentru academie; 

i) să interpeleze preşedintele Senatului universitar, preşedinţii comisiilor 
în orice problemă de interes major pentru academie; 

j) să adreseze interpelări persoanelor din conducerea executivă academică 
şi administrativă; interpelările se fac în scris şi se depun la secretariatul Senatului 
universitar cu cel puţin o săptămână înainte de începerea fiecărei şedinţe a 
Senatului universitar. 

Art. 23. (1) Calitatea de membru al Senatului universitar se pierde în 
următoarele situaţii: 

a) la iniţiativa persoanei în cauză, prin demisie; 
b) la încheierea mandatului; 
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c) la încetarea contractului de muncă cu academia, respectiv la încheierea 
studiilor în academie; 

d) la propunerea argumentată a Comisiei de etică universitară, pentru 
neexercitarea atribuţiilor profesionale şi încălcarea gravă a normelor deontologice; 

e) absenţe nemotivate la mai mult de trei şedinţe consecutive. 
(2) Pierderea calităţii de membru al Senatului universitar se validează prin 

hotărâre a acestuia. 
Art. 24. Completarea locurilor rămase vacante se realizează anual, la 

începutul anului universitar, prin alegeri parţiale, organizate şi desfăşurate în 
conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere 
academică, respectiv ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere academică. 

 
CAPITOLUL V 

DOMENIILE DE COMPETENŢE DECIZIONALE 
ŞI ATRIBUŢIILE SENATULUI UNIVERSITAR 

 
Art. 25. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este 

cel mai înalt for de decizie şi deliberare în Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu“. 

(2) Senatul universitar poate fi convocat de către preşedintele Senatului 
universitar la solicitarea rectorului sau la cererea a cel puţin o treime dintre 
membrii Senatului universitar. 

Art. 26. Senatul universitar are competenţe decizionale în următoarele domenii: 
a) al avizării/aprobării concepţiilor, politicilor şi strategiilor privind procesul 

educaţional, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea instituţională în conformitate cu 
cadrul legislativ în vigoare şi misiunea încredinţată academiei de eşaloanele 
superioare; 

b) al elaborării şi aprobării cadrului normativ intern; 
c) al managementului personalului didactic universitar, al personalului 

didactic auxiliar, al instructorilor militari şi al studenţilor militari; 
d) al funcţionalităţii proceselor organizaţionale şi aplicării măsurilor 

corective în vederea eliminării disfuncţionalităţilor constatate şi îndeplinirii 
standardelor de calitate promovate la nivel instituţional de către Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S); 

e) al utilizării, modernizării şi dezvoltării bazei materiale a instituţiei; 
f) al relaţiilor cu instituţii de învăţământ superior, militare şi civile, 

autohtone şi străine. 
Art. 27. (1) Conform art. 213 din Legea educaţiei naţionale, principalele 

atribuţii ale Senatului universitar sunt următoarele: 
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a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 
b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, 

Carta universitară; 
c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile 

operaţionale, la propunerea rectorului; 
d) aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, 

structura, organizarea şi funcţionarea universităţii; 
e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară; 
f) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi 

deontologie profesională universitară; 
g) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu 

respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 
h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi 

funcţionarea universităţii; 
i) încheie contractul de management cu rectorul; 
j) controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de administraţie prin 

comisii specializate; 
k) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de 

administraţie şi alegerile pentru funcţia de director de departament; 
l) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea 

personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană; 
m) aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe 

profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare; 
n) demite rectorul academiei şi decanii în condiţiile specificate prin 

contractul de management şi Carta universitară.  
(2) Senatul îndeplineşte şi alte atribuţii, conform Legii educaţiei naţionale 

şi a Cartei universitare, astfel: 
1) aprobă structura anului universitar; 
2) aprobă, la propunerea rectorului, structura şi reglementările de 

funcţionare ale academiei; 
3) aprobă curriculumul programelor de studii universitare; 
4) avizează structura şi componenţa Comisiei de etică universitară 

propusă de Consiliul de administraţie; 
5) aprobă anual Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, 

precum şi Calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice 
de studiu (cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar); 

6) aprobă Metodologia de organizare a referendumului pentru alegerea 
modalităţii de desemnare a rectorului (cu minimum 6 luni înainte de fiecare 
desemnare a rectorului); 

7) în cazul în care modalitatea aleasă pentru desemnarea rectorului este cea pe 
baza unui concurs public, stabileşte comisia de selecţie şi de recrutare a rectorului; 
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de asemenea, Senatul universitar nou ales elaborează şi aprobă Metodologia de 
avizare, de selecţie şi de recrutare a rectorului, conform legii; 

8) aplică sancţiuni disciplinare specificate în metodologia proprie, în cazul 
nerespectării normelor legale, de calitate şi etică în organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor; 

9) controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de administraţie; 
10) avizează propunerile rectorului confirmat de ministrul educaţiei naţionale 

şi cercetării ştiinţifice, în ceea ce priveşte numirea prorectorilor; 
11) aprobă, la propunerea  rectorului, Statul de funcţii al personalului didactic 

şi de cercetare, întocmit de directorul de departament şi avizat de Consiliul 
facultăţii; 

12) stabileşte numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare 
auxiliar, în funcţie de bugetul şi specificul instituţiei, al facultăţii, al programului de 
studii, al departamentului, al Şcolii de studii postuniversitare sau al Şcolii 
doctorale; 

13) elaborează Metodologia de desemnare a decanilor facultăţilor din 
Academia Forţelor Terestre; 

14) validează concursurile publice pentru funcţiile de decani şi de director 
general administrativ; 

15) aprobă componenţa comisiilor de concurs şi rezultatele concursurilor de 
ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, iar încadrarea pe post se face 
începând cu prima zi a semestrului următor concursului; 

16) aprobă planurile de învăţământ şi fişele disciplinelor; 
17) pentru fiecare ciclu universitar organizat, aprobă un regulament propriu de 

organizare şi funcţionare, în acord cu standardele naţionale şi internaţionale 
generale şi specifice de calitate; 

18) aprobă Metodologia de recunoaştere a creditelor transferabile pe baza 
normelor europene, ale sistemului european de acumulare şi transfer al 
creditelor de studii, cu respectarea metodologiei-cadru; 

19) stabileşte numărul minim de credite necesar promovării anului universitar; 
20) aprobă Metodologia de stabilire a normei universitare; 
21) aprobă Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale ale 

personalului didactic şi ale personalului de cercetare;  
22) aprobă Metodologia de examinare a studenţilor; 
23) aprobă tematica şedinţelor Senatului universitar; 
24) aprobă Planul de dezvoltare a bazei materiale; 
25) aprobă Planul cu controalele curente pe linie de învăţământ; 
26) aprobă Regulamentul de finalizare a studiilor universitare; 
27) aprobă, anual, metodologia admiterii pentru fiecare program şi ciclu de studii; 
28) aprobă metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de ocupare a 

posturilor didactice şi de cercetare în baza metodologiei-cadru iniţiate de Ministerul 
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Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.N.C.S.), la propunerea Consiliul 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
(C.N.A.T.D.C.U.), stabilite prin hotărâre a guvernului şi a legislaţiei în vigoare;  

29) aprobă Standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei; 
30) la propunerea consiliilor facultăţilor sau a Consiliului de administraţie, 

aprobă componenţa nominală a comisiilor pentru examenele de finalizare a 
studiilor şi pentru concursurile de admitere; 

31) aprobă şi validează echivalarea studiilor desfăşurate în străinătate de 
către studenţii proprii, pe baza metodologiei proprii de recunoaştere şi echivalare a 
studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate; 

32) aprobă Planul de cooperare cu alte instituţii universitare în domeniul 
managementului universitar; 

33) stabileşte, anual, cuantumul taxelor pentru admitere, reexaminări şi alte 
forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ, eliberări de 
adeverinţe şi acte de studii; poate stabili taxe şi pentru activităţi neincluse în 
planul de învăţământ, conform unei metodologii specifice aprobate; 

34) aprobă planul anual şi de perspectivă pentru editare şi tipărituri;  
35) aprobă înmatricularea, transferul şi/sau exmatricularea studenţilor, după caz; 
36) propune acordarea de distincţii şi premii, în condiţiile legii; 
37) conferă, când este cazul, calitatea de membru al comunităţii universitare 

persoanelor care nu sunt studenţi, personal didactic şi de cercetare şi personal 
didactic şi de cercetare auxiliar; 

38) poate aproba, pe o durată determinată, invitarea în cadrul instituţiei de 
învăţământ superior a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti cu 
valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre 
didactice universitare asociate invitate; în cazul specialiştilor fără grad didactic 
universitar recunoscut în ţară, aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător 
performanţei, în conformitate cu standardele naţionale; 

39) conferă titlul de „senator de onoare”, „doctor honoris causa” şi 
„profesor emerit” persoanelor şi în condiţiile prevăzute în Carta universitară şi 
în Regulamentul de acordare a titlurilor onorifice; 

40) poate acorda „Diploma de merit” absolvenţilor, în condiţiile stabilite 
prin Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor; 

41) propune acordarea, sau, după caz, conferirea diplomei „Optimum 
Omnium” şefului promoţiei, în condiţiile legii; 

42) analizează rapoartele comisiilor de specialitate, precum şi activitatea 
acestora; 

43) poate demite rectorul, în condiţiile specificate prin contractul de 
management şi Carta universitară; 

44) în cazul revocării din funcţie a rectorului de către M.E.N.C.S., 
finalizează în termen de trei luni de la revocarea din funcţie a acestuia, 
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procedurile de desemnare a unui nou rector, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare şi a Regulamentului alegerii conducerii academice, şi trimite spre 
confirmare ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice numele noului 
rector; în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data revocării din 
funcţie a rectorului, Senatul universitar are obligaţia să desemneze un prorector 
care reprezintă universitatea şi care devine ordonator de credite până la 
confirmarea unui nou rector de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării 
ştiinţifice; 

45) propune şi aprobă înfiinţarea, organizarea sau desfiinţarea unei facultăţi, 
reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor, la propunerea Consiliului facultăţii 
în care funcţionează; 

46) stabileşte formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea 
standardelor de calitate, în concordanţă cu programul şi ciclul de studii, propuse de 
A.R.A.C.I.S. şi aprobate de M.E.N.C.S.; 

47) aprobă Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare pentru 
Şcoala de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională; 

48) stabileşte perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare 
cadru didactic, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză; 

49) aprobă propunerea rectorului de anulare a unui certificat sau a unei diplome 
de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau 
prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară; 

50) stabileşte anual, în cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu 
pentru studii universitare de master, programele de studiu promovate şi le 
comunică M.E.N.C.S. până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi 
publicate centralizat; 

51) validează, în luna aprilie a fiecărui an, raportul rectorului privind starea 
academiei; 

52) aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, strategii ale 
academiei pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale instituţiei; 

53) poate decide, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei 
financiare, continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după 
pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea 
de prelungire anuală conform Cartei universitare şi conform unei metodologii 
proprii, fără limită de vârstă; 

54) aprobă susţinerea de către personalul titular de activităţi de predare şi 
cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare; 

55) aprobă înfiinţarea, în condiţiile legii, în cadrul academiei sau prin 
asociere, de societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii; 

56) aprobă înfiinţarea, pe perioadă determinată şi pe proiecte, de unităţi de 
cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, care au 
autonomie şi statute proprii, aprobate de Senatul universitar; 
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57) propune şi aprobă înfiinţarea, organizarea sau desfiinţarea facultăţilor, 
în condiţiile legii; 

58) aprobă ca instituţia de învăţământ superior să poată înfiinţa, pe perioadă 
determinată şi pe proiecte, unităţi de cercetare distincte sub raportul bugetului de 
venituri şi cheltuieli, care au autonomie şi statute proprii, aprobate de Senatul 
universitar; 

59) poate înfiinţa duble specializări, procedura de autorizare şi acreditare a 
acestor specializări fiind cea prevăzută de lege; 

60) stabileşte condiţiile în care academia poate acorda, în afara cifrei de 
şcolarizare aprobate, cel puţin un loc pentru studii gratuite absolvenţilor cu 
diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament; 

61) stabileşte condiţiile în care se modifică statutul de student cu taxă; 
62) aprobă efectuarea anului sabatic de către profesorii şi conferenţiarii 

titulari sau directorii de granturi, în condiţiile stabilite de lege; 
63) acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul 

unei abateri constatate direct şi aplică sancţiuni disciplinare personalului 
didactic şi de cercetare, în condiţiile stabilite de lege; 

64) aprobă comisii de analiză, numite de către rector, pentru investigarea 
abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, personalul din cercetare 
sau personalul administrativ; 

65) emite hotărâri cu privire la salarizarea personalului didactic şi de 
cercetare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

66) numeşte/înlocuieşte/revocă (după caz) membrii Biroului Erasmus+; 
67) aprobă strategia în cadrul Programului Erasmus+ şi desfăşurarea 

acţiunilor Biroului Erasmus+; 
68) aprobă transferul de sume de bani între tipuri de mobilităţi după 

aprobarea în Consiliul de administraţie; 
69) aprobă calendarul alegerilor universitare conform Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi 
funcţiile de conducere academică şi graficul alegerilor universitare conform 
Metodologiei organizării şi desfăşurării alegerilor reprezentanţilor studenţilor 
în structurile de conducere academică; 

70) desemnează observatorul pentru desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor 
studenţilor în structurile de conducere academică; 

71) desemnează o persoană pentru înmânarea şi transportul buletinelor de 
vot, ştampilelor de vot, ştampilelor de control, ştampilelor cu inscripţia anulat şi 
urnelor de vot conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică; 

72) validează rezultatele alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi 
funcţiile de conducere academică, precum şi a alegerilor reprezentanţilor 
studenţilor în structurile de conducere academică pe baza proceselor-verbale 
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întocmite de preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi 
concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică; 

73) aprobă graficul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 
pentru studiile universitare de licenţă şi de master; 

74) avizează înfiinţarea, la iniţiativa rectorului, a Şcolii doctorale, după 
aprobarea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat; 

75) validează, după desemnarea de către rector şi cu avizul Consiliului de 
administraţie, cadre didactice cu experienţă pentru a asigura interimatul 
funcţiilor de conducere prin împuternicire/interimat datorită înfiinţării unor noi 
structuri de gestionare a procesului educaţional sau reorganizării actualelor 
structuri ca urmare a necesităţilor M.Ap.N., până la definitivarea procesului de 
alegeri generale sau parţiale pentru ocuparea funcţiilor de conducere 
corespunzătoare structurilor de conducere academică; 

76) aprobă Planul cooperării internaţionale şi participarea la programe 
bilaterale, comunitare şi structurale la nivelul academiei; 

77) aprobă comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţilor constituite 
în vederea admiterii la programele de studii postuniversitare în Şcoala de studii 
postuniversitare; 

78) validează exmatricularea studenţilor în urma propunerii înaintate de 
Comisia de etică universitară; 

79) validează raportul comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de 
instructor din academie şi aprobă (dacă este cazul) procesul-verbal cuprinzând 
concluziile rezultate în urma analizării contestaţiilor; 

80) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de 
pregătire militară; 

81) aprobă componenţa Consiliului ştiinţific la propunerea Consiliului de 
administraţie; 

82) aprobă Planul de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare şi Strategia 
de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare ale academiei elaborate de 
Consiliul ştiinţific; 

83) analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie 
academiei şi aprobă sau nu raportul cuprinzând rezultatele concursurilor de 
ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante şi propune rectorului 
încadrarea lor, începând cu prima zi a semestrului următor concursului, a 
candidaţilor declaraţi reuşiţi; 

84) aprobă, pentru ocuparea posturilor de cercetare, probele de concurs şi 
conţinutul lor propuse de directorul departamentului şi avizate de Consiliul 
facultăţii. 
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CAPITOLUL VI 
FUNCŢIONAREA COMISIILOR  

(CONSILIILOR, COMITETELOR)  
PE PROBLEME DE SPECIALITATE 

 
Art. 28. Activitatea membrilor comisiilor se desfăşoară prin întâlniri de 

lucru comune şi prin acţiuni individuale, în funcţie de necesităţile activităţilor 
specifice sau solicitate de Senat ori Consiliul de administraţie. 

Art. 29. Comisiile îşi aleg un preşedinte care răspunde în faţa Senatului 
universitar de modul în care acestea îşi îndeplinesc atribuţiile. 

Art. 30. (1) Recomandările sau punctele de vedere ale comisiilor se adoptă 
cu majoritatea simplă de voturi a membrilor comisiei. 

(2) Rapoartele de monitorizare şi de control sunt prezentate periodic şi 
discutate în Senatul universitar, stând la baza rezoluţiilor Senatului universitar. 

Art. 31. Comisiile de specialitate ale Senatului universitar sunt organe de 
lucru ale acestuia. Ele elaborează documente, rapoarte, analize, propuneri, 
solicitări, invitaţii în conformitate cu atribuţiile specifice stabilite, astfel: 

a) Comisia 1: Comisia pentru prognoză, dezvoltare academică, cercetare 
ştiinţifică şi cooperare interinstituţională 

Atribuţii: 
1. analizează, avizează şi supune aprobării Senatului universitar, la 

propunerea rectorului sau a Consiliului de administraţie, planul strategic de 
dezvoltare instituţională, planurile operaţionale şi politicile pe domeniile de 
interes ale academiei; 

2. analizează şi face propuneri asupra unor probleme de interes major, 
care influenţează semnificativ activitatea şi performanţele universităţii, supuse 
atenţiei de către rector, de către un membru al Senatului universitar sau de către 
un membru al comunităţii universitare; 

3. analizează şi supune aprobării Senatului universitar propunerea 
rectorului privind structura, organizarea şi funcţionarea universităţii, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 

4. analizează şi propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de 
buget şi raportul privind execuţia bugetară ale universităţii; 

5. analizează şi propune spre aprobare Senatului universitar statul de 
funcţii al personalului didactic şi de cercetare, propus de către rector; 

6. analizează şi face propuneri privind numărul posturilor pentru 
personalul didactic şi de cercetare auxiliar, în funcţie de bugetul şi specificul 
activităţilor desfăşurate la nivelul instituţiei, al facultăţii, al programului de 
studii sau al departamentului; 
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7. analizează şi face propuneri, pe baza evaluării interne sau la propunerea 
Consiliului facultăţii, referitoare la înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau 
desfiinţarea departamentelor sau structurilor neperformante, fără a prejudicia studenţii; 

8. analizează şi face propuneri privind condiţiile propuse de către rector, în 
care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi operatori economici 
în vederea dezvoltării unor programe de cercetare fundamentală şi aplicativă sau 
a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare; 

9. analizează şi face propuneri privind condiţiile în care universitatea se 
poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu alte organizaţii 
pentru îndeplinirea misiunii sale, la propunerea rectorului; 

10. analizează şi face propuneri privind modalităţile în care se pot construi, 
deţine şi folosi elementele bazei materiale a academiei, necesare educaţiei şi 
cercetării ştiinţifice, la propunerea rectorului; 

11. analizează şi face propuneri privind conferirea titlului de „senator de 
onoare”, „doctor honoris causa”, „profesor emerit”, acordarea „Diplomei de 
merit” absolvenţilor, conferirea diplomei „Optimum Omnium” şefului 
promoţiei, acordarea sau conferirea de alte titluri onorifice, distincţii şi premii, 
în condiţiile prevăzute de Regulamentul de acordare a titlurilor onorifice; 

12. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare Planul de 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare şi Strategia de cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare şi inovare ale academiei; 

13. monitorizează modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de 
cercetare ştiinţifică în cadrul academiei; 

14. subordonează consiliile de redacţie ale publicaţiilor ştiinţifice ale 
academiei şi comitetele de organizare a manifestărilor ştiinţifice; 

15. monitorizează şi face propuneri referitoare la modul de organizare şi 
desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică a membrilor comunităţii academice;  

16. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare, modalitatea 
de cheltuire a fondurilor rezultate din granturile de cercetare şi analizează la 
sfârşitul fiecărui an bugetar raportul privind cheltuirea regiei la propunerea 
prorectorului cu sarcini pe linie de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii; 

17. acordă consultanţă rectorului confirmat de ministrul educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice, în ceea ce priveşte numirea prorectorilor; 

18. elaborează şi supune aprobării Senatului universitar tematica şedinţelor 
acestui organism; 

19. avizează Planul de dezvoltare a bazei materiale; 
20. avizează Planul anual şi de perspectivă pentru editări şi tipărituri din 

cadrul Editurii academiei; 
21. supune aprobării Senatului universitar conferirea, când este cazul, calităţii de 

membru al comunităţii universitare din academie persoanelor care nu sunt studenţi, 
personal didactic şi de cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar; 
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22. avizează şi supune aprobării Senatului universitar, pentru o durată 
determinată, invitarea în cadrul academiei a unor cadre didactice universitare şi 
a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, 
în calitate de cadre didactice universitare asociate; în cazul specialiştilor fără 
grad didactic universitar recunoscut în ţară, avizează şi supune aprobării 
Senatului universitar, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, 
în conformitate cu standardele naţionale; 

23. avizează şi supune aprobării Senatului universitar înfiinţarea, pe perioadă 
determinată şi pe proiecte, de unităţi de cercetare distincte sub raportul bugetului de 
venituri şi cheltuieli, care să aibă autonomie şi statute proprii, aprobate de Senatul 
universitar; 

24. analizează şi propune aprobării Senatului universitar înfiinţarea de duble 
specializări, prin procedura prevăzută de lege de autorizare şi acreditare a acestor 
specializări. 

b) Comisia 2: Comisia de control a conducerii executive şi a Consiliului 
de administraţie 

Atribuţii: 
1. elaborează şi propune contractul de management cu rectorul; 
2. monitorizează şi controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de 

administraţie şi elaborează rapoarte în acest sens; rapoartele de monitorizare şi 
de control sunt prezentate periodic şi discutate în Senatul universitar, stând la 
baza rezoluţiilor Senatului universitar; 

3. analizează şi propune spre avizare Senatului universitar structura, 
organizarea şi funcţionarea universităţii (la propunerea rectorului şi cu 
respectarea legislaţiei în vigoare); 

4. analizează şi face propuneri în vederea validării rezultatelor concursurilor 
publice organizate de rector, pentru funcţiile din Consiliul de administraţie şi 
alegerile/numirile pe funcţiile executive de la nivelul facultăţilor; 

5. elaborează şi propune spre aprobare Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a 
rectorului universităţii; 

6. analizează propunerea facultăţii privind desemnarea unui birou 
electoral al academiei pentru organizarea referendumului de stabilire a 
modalităţii de desemnare a rectorului; 

7. elaborează şi propune spre aprobare Metodologia de avizare, selecţie şi 
recrutare a rectorului, dacă s-a optat pentru desemnarea acestuia prin concurs, 
în urma desfăşurării referendumului, conform legii; 

8. face propuneri privind comisia de selecţie şi de recrutare a rectorului, 
dacă opţiunea comunităţii universitare este ca rectorul să fie desemnat prin concurs; 
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9. face propuneri de demitere a rectorului universităţii în condiţiile 
specificate prin contractul de management, Carta universitară şi Legea 
educaţiei naţionale (dacă a constatat încălcarea acestora de către rector); 

10. elaborează şi propune spre aprobare Metodologia de desemnarea a 
decanilor facultăţii; 

11. analizează şi face propuneri privind validarea concursului public de 
selecţie a decanilor, organizat de către rector; 

12. analizează şi face propuneri, observaţii sau comentarii referitoare la 
raportul anual prezentat de către rectorul universităţii privind starea universităţii; 

13.  analizează şi face propuneri cu privire la numirea/înlocuirea/revocarea 
(după caz) membrilor Biroului Erasmus+; 

14. analizează şi face propuneri cu privire la transferul de sume de bani 
între tipuri de mobilităţi după aprobarea în Consiliul de administraţie. 

c) Comisia 3: Comisia de evaluare, controlul calităţii educaţiei, etică 
şi deontologie profesională 

Atribuţii: 
1. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare structura anului 

universitar; 
2. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare structura 

programelor de studii universitare în concordanţă cu profilul calificării definit în 
Cadrul naţional al calificărilor; 

3. la propunerea rectorului, analizează şi propune Senatului universitar 
spre aprobare programele de studii promovate în vederea comunicării 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (până la data de  
1 februarie a fiecărui an); 

4. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare formaţiunile 
de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor de calitate, în 
concordanţă cu programul şi ciclul de studii, propuse de A.R.A.C.I.S. şi 
aprobate de M.E.N.C.S.; 

5. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare planurile de 
învăţământ elaborate de departamente şi avizate de Consiliul facultăţii, precum 
şi fişele disciplinelor; 

6. participă la elaborarea Codului de asigurare a calităţii şi a Codului de 
etică şi deontologie profesională universitară şi le propune Senatului universitar 
spre aprobare; 

7. analizează şi face propuneri Senatului universitar cu privire la 
sancţionarea personalului didactic şi de cercetare cu performanţe profesionale 
slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare, la propunerea 
rectorului; 

8. analizează şi face propuneri Senatului universitar pentru stabilirea 
diferenţiată a normei didactice efective, în funcţie de domeniu, de specializare, 
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de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenţilor şi de 
dimensiunea formaţiunilor de studiu; 

9. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare metodologia 
de stabilire a sarcinilor didactice şi ştiinţifice; 

10. analizează şi propune Senatului universitar reducerea normei didactice, 
de cel mult 30 %, a personalului care exercită o funcţie de conducere în cadrul 
universităţii sau de îndrumare şi control în cadrul M.E.N.C.S., cu excepţia celor 
de şefi ai comisiilor didactice; 

11. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare solicitările 
personalului didactic şi de cercetare titular din universitate, de a desfăşura activităţi 
de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare; 

12. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare mărirea 
normei didactice săptămânale minime (fără a depăşi 16 ore convenţionale pe 
săptămână), cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, în baza 
autonomiei universitare; 

13. analizează şi propune Senatului universitar solicitările de acordare a 
anului sabatic, cu tot ce decurge din aprobarea acestuia, pentru profesorii şi 
conferenţiarii titulari sau directorii de granturi, care timp de şase ani consecutivi 
au derulat granturi de cercetare în universitate; 

14. analizează şi propune Senatului universitar pentru a decide continuarea 
activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui 
contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală 
conform Cartei universitare, fără limită de vârstă, conform criteriilor de 
performanţă profesională şi a situaţiei financiare; 

15. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare standardele 
de ocupare a posturilor didactice; 

16. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare criteriile de 
evaluare, prin concurs, a cadrelor didactice pentru reînnoirea contractului de 
angajare pe perioadă determinată; 

17. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare propunerea 
rectorului de anulare a unui certificat sau a unei diplome de studii atunci când se 
dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea 
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară; 

18. analizează şi propune Senatului universitar următoarele sancţiuni 
disciplinare: suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de 
înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a 
unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de 
doctorat, de masterat sau de licenţă; destituirea din funcţia de conducere din 
învăţământ; desfacerea disciplinară a contractului de muncă, în cazul 
nerespectării normelor legale de calitate şi de etică în organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor didactice; 
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19. analizează şi face propuneri Senatului universitar pentru avizarea 
structurii şi componenţei comisiei de etică universitară şi a comisiei de asigurare 
a calităţii; 

20. analizează, avizează şi supune Senatului universitar spre aprobare 
curriculumul programelor de studii universitare; 

21. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare numărul 
minim de credite necesar promovării anului universitar; 

22. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare numărul de 
locuri pentru programele de studii, pe forme de organizare; 

23. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare componenţa 
nominală a comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor şi pentru 
concursurile de admitere în academie; 

24. analizează şi propune graficul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea 
admiterii pentru studiile universitare de licenţă şi de master; 

25. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare şi validare 
echivalarea studiilor desfăşurate în străinătate de către studenţii din academie, pe 
baza metodologiei proprii de recunoaştere şi echivalare a studiilor sau a 
perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate; 

26. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare perioadele 
de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic, în funcţie de 
interesul învăţământului şi al celui în cauză; 

27. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare condiţiile în 
care academia poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare aprobate, cel puţin un 
loc pentru studii gratuite absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din 
centrele de plasament; 

28. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare condiţiile în 
care se modifică statutul de student sau masterand cu taxă; 

29. acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul 
unei abateri constatate direct şi supune spre aprobare Senatului universitar 
sancţiuni disciplinare personalului didactic şi de cercetare, în condiţiile stabilite 
de lege; 

30. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare comisiile de 
analiză, numite de către rector, pentru investigarea abaterilor disciplinare 
săvârşite de personalul didactic, personalul din cercetare sau personalul 
administrativ; 

31. analizează şi propune Senatului universitar pentru aprobare condiţiile şi 
modalităţile de recunoaştere a creditelor obţinute în învăţământul postliceal de către 
absolvenţii cu diplomă de bacalaureat ca unităţi de credite de studii transferabile 
pentru nivelul licenţă. 
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d) Comisia 4: Comisia pentru comunitatea universitară, managementul 
cadrului normativ şi procedural intern 

Atribuţii: 
1. monitorizează asigurarea şi garantarea libertăţii academice şi a 

autonomiei universitare; 
2. elaborează, analizează şi propune Senatului universitar spre adoptare 

Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea 
prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

3. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare, anual, cu cel 
puţin trei luni înainte de începerea noului an universitar, Regulamentul privind 
activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor 
educaţionale specifice semestrelor academice de studiu; 

4. analizează şi propune Senatului universitar spre aprobare rezultatele 
concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante şi 
propunerea rectorului de încadrare pe post, începând cu prima zi a semestrului 
următor concursului, a candidaţilor declaraţi reuşiţi; 

5. elaborează Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi 
deontologie profesională universitară; 

6. elaborează şi propune spre adoptare Senatului universitar, în urma 
dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară, modificările şi 
completările la Carta universitară; 

7. analizează şi propune spre aprobare Senatului universitar regulamentele 
de organizare şi funcţionare pentru fiecare ciclu de studii organizat, în acord cu 
standardele naţionale şi internaţionale generale şi specifice de calitate; 

8. analizează şi supune spre aprobare Senatului universitar regulamentele de 
organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor pentru fiecare ciclu 
universitar organizat; 

9. analizează şi propune spre aprobare Senatului universitar metodologiile 
şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii, propuse de 
către rector, precum şi metodologiile sau regulamentele stabilite, în timp, prin 
hotărâri de guvern sau ordine ale ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 
ştiinţifice; 

10. analizează şi supune spre aprobare Senatului universitar metodologia 
de examinare a studenţilor, masteranzilor şi a cursanţilor pe parcursul 
programelor de studii; 

11. elaborează şi supune aprobării Senatului universitar metodologia de 
recunoaştere a creditelor transferabile pe baza normelor europene, ale sistemului 
european de acumulare şi transfer al creditelor de studii, cu respectarea 
metodologiei-cadru; 
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12. elaborează şi supune aprobării Senatului universitar Metodologia de 
stabilire a normei universitare; 

13. elaborează şi supune aprobării Senatului universitar Metodologia de 
evaluare a performanţelor profesionale ale personalului didactic şi ale 
personalului de cercetare; 

14. avizează şi supune aprobării Senatului universitar, anual, metodologia 
admiterii pentru fiecare program şi ciclu de studii; 

15. participă la elaborarea şi supune aprobării Senatului universitar 
metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi 
de cercetare în baza metodologiei-cadru iniţiate de M.E.N.C.S., la propunerea 
C.N.A.T.D.C.U., stabilite prin hotărâre a guvernului şi a legislaţiei în vigoare; 

16. analizează, avizează şi supune aprobării Senatului universitar 
înmatricularea, transferul şi/sau exmatricularea studenţilor, după caz, la 
propunerea Consiliului departamentului cu avizul Consiliului facultăţii şi/sau 
hotărârii Comisiei de etică universitară; 

17. avizează şi supune aprobării Senatului universitar, anual, cuantumul 
taxelor pentru admitere, reexaminări şi alte forme de verificare, care depăşesc 
prevederile planului de învăţământ, eliberări de adeverinţe şi acte de studii şi al 
taxelor pentru activităţi neincluse în planul de învăţământ, conform 
metodologiei specifice aprobate; 

18. analizează, avizează şi supune aprobării Senatului universitar salarizarea 
personalului didactic şi de cercetare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

19. analizează, avizează şi supune aprobării Senatului universitar 
regulamentele şcolilor de studii postuniversitare; 

20. analizează, avizează şi supune aprobării Senatului universitar 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire militară. 
 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 32. Modificarea sau completarea prezentului regulament se iniţiază la 

propunerea preşedintelui Senatului universitar, a Consiliului de administraţie sau 
de către cel puţin o treime din numărul total al membrilor Senatului universitar. 

Art. 33. Prezentul regulament poate fi modificat sau completat de către 
Senatul universitar, prin votul favorabil exprimat a cel puţin jumătate plus unu 
din numărul membrilor prezenţi, în condiţiile prezenţei a minimum 2/3 din 
numărul total al membrilor Senatului universitar. 

Art. 34. Dispoziţiile prezentului regulament nu pot contraveni prevederilor 
legilor, hotărârilor de guvern, ordinelor miniştrilor apărării şi educaţiei, 
regulamentelor militare. 
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Art. 35. Dispoziţiile prezentului regulament se actualizează, când este 
cazul, în concordanţă cu ordinele/metodologiile emise de către M.E.N.C.S. 

 
 
 
Discutat şi adoptat în şedinţa Senatului universitar din data de 04.08.2011. 
 
Actualizat şi modificat în şedinţa Senatului universitar din data de 

06.02.2012. 
 
Actualizat şi modificat în şedinţa Senatului universitar din data de 

29.07.2016. 
 
 
 

  



 
 

 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnoredactare computerizată: 

 Marcela GREGER 
Corectură: 

 Alina TUN-COMŞA 
Multiplicare: 

 Nicolae MUNTEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 EDITURA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” 
0404, C 92/2016 

– Gratuit– 


	ŞEFUL COLECTIVULUI DE ELABORARE:
	– Lt.col.conf.univ.dr. Gabriel POPA
	CUPRINS

	CAPITOLUL II
	STRUCTURA SENATULUI UNIVERSITAR
	CAPITOLUL V
	DOMENIILE DE COMPETENŢE DECIZIONALE
	ŞI ATRIBUŢIILE SENATULUI UNIVERSITAR

