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MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                        
  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE 
   „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DD  II  SS  PP  OO  ZZ  II  ŢŢ  II  EE 
PENTRU APROBAREA 

REGULAMENTULUI ACTIVITĂŢII DE CERCETARE, DEZVOLTARE 
ŞI INOVARE ÎN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE  

„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 
 
 

 

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR 
TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”, 

pentru aplicarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 49 lit. a) din Carta universitară a Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” privind elaborarea de documente normative proprii 
ce precizează coordonatele organizatorice ale activităţilor specifice,  

 

emite prezenta dispoziţie: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul activităţii de cercetare, dezvoltare şi 
inovare în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, care intră 
în vigoare la data de 11.06.2018. 

Art. 2. La aceeaşi dată se abrogă Regulamentul activităţii de cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare şi inovare în Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”, ediţia 2009. 

Art. 3. Documentul va fi tipărit la Editura Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” şi difuzat prin grija Bibliotecii universitare. 

 
 

COMANDANTUL (RECTORUL) 
ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU“ 

 
      General de brigadă 

          prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN 
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CAPITOLUL I 
Principii generale 

 
Art. 1. Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor: 
a) Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
b) Legii nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; 
c) Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – 

dezvoltare; 
d) Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată; 
e) Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 

2014-2020; 
f) Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  

2015-2020; 
g) Cartei universitare a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu”. 
Art. 2. (1) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” face 

parte din Sistemul Naţional de Cercetare – Dezvoltare ca instituţie de 
învăţământ superior acreditată, având şi calitatea de instituţie de 
educaţie şi cercetare ştiinţifică în ramura de ştiinţă „Ştiinţe militare, 
informaţii şi ordine publică”.  

(2) Activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare din Academia 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” se desfăşoară de către următoarele 
categorii de personal: 

a) cadre didactice; 
b) cercetători ştiinţifici;  
c) specialişti în problematica abordată prin tema de cercetare; 
d) studenţi din toate ciclurile universitare organizate în cadrul 

academiei.  
Art. 3. (1) Activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare din 

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” se desfăşoară cu 
prioritate în departamentele facultăţilor şi centrele de cercetare 
ştiinţifică ale acestora. 

(2) Activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare se poate realiza şi 
prin colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior, militare şi/sau 
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civile, şi de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor 
parteneriate sau consorţii de cercetare. 

(3) Activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare se organizează şi 
se desfăşoară prin proiecte şi teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse 
în planurile elaborate la nivelul facultăţilor şi al academiei. 

(4) Toate temele de cercetare propuse trebuie fundamentate pe 
subiecte de interes pentru comunitatea academică. 

Art. 4. (1) În departamente sau centre de cercetare pot funcţiona 
pe posturi distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare 
asociat, inclusiv studenţi şi alte categorii de personal, potrivit 
legislaţiei în vigoare. 

(2) Funcţiile/gradele de cercetător ştiinţific în Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” se ocupă/obţin potrivit Legii nr. 
319/2003 şi Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor 
didactice şi de cercetare vacante din Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”. 

Art. 5. (1) Finanţarea cercetării ştiinţifice se poate realiza pe bază 
de contracte, din fondurile alocate anual de la buget. Finanţarea 
contractelor de cercetare se face prin competiţie, pe baza evaluărilor 
realizate de organele abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Ministerul Cercetării şi Inovării şi Ministerul Apărării Naţionale. 

(2) Temele de cercetare, altele decât cele având ca beneficiar 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării sau 
Ministerul Apărării Naţionale sunt finanţate pe bază de contract, 
încheiate direct cu beneficiarii rezultatelor cercetărilor respective. 

(3) Cercetarea ştiinţifică poate fi susţinută şi prin depunerea de 
proiecte în cadrul programelor europene şi internaţionale care 
finanţează acest gen de activităţi. 

(4) Pentru stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică şi în 
vederea creşterii vizibilităţii instituţiei, academia poate finanţa din 
fonduri proprii publicarea de articole ştiinţifice în reviste/proceedings-
uri indexate Web of Science şi care pun în discuţie teme de interes 
major pentru specializările universitare derulate. 

Art. 6. (1) Planul  activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare al 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” se elaborează anual 
în concordanţă cu priorităţile stabilite la nivel naţional şi internaţional, 
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în funcţie de prevederile strategiei instituţionale privind activitatea de 
cercetare, dezvoltare şi inovare şi pe baza propunerilor unităţilor 
structurale ale academiei. 

(2) Planul anual de cercetare, dezvoltare şi inovare al Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” se avizează de către Consiliul 
Ştiinţific și este aprobat de Senatul universitar. 

Art. 7. Participarea la activitatea de cercetare, dezvoltare şi 
inovare presupune aderarea necondiţionată la principiile de etică 
profesională, care presupun excluderea următoarelor acţiuni: 

a) participarea la activități de cercetare, dezvoltare şi inovare 
care au un impact negativ asupra fiinţei umane şi asupra mediului 
înconjurător; 

b)  ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite; 
c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 
d) interpretarea, deliberat distorsionată, a rezultatelor şi 

deformarea concluziilor; 
e) plagierea rezultatelor sau a publicaţiilor altor autori; 
f) atribuirea incorectă a paternităţii unei lucrări; 
g) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau 

de finanţare; 
h) nedezvăluirea conflictelor de interese; 
i) deturnarea intenţionată şi neautorizată a fondurilor de 

cercetare; 
j) neînregistrarea şi/sau nestocarea rezultatelor şi înregistrarea 

şi/sau stocarea eronată a rezultatelor; 
k) lipsa de informare a echipei de cercetare, înaintea începerii 

proiectului cu privire la: drepturi salariale, răspunderi, coautorat, 
drepturi asupra rezultatelor cercetărilor, surse de finanţare şi asocieri; 

l) lipsa de obiectivitate în evaluări şi nerespectarea condiţiilor de 
confidenţialitate; 

m) complicitatea sau complacerea în acţiuni ce contravin eticii şi 
deontologiei profesionale. 
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CAPITOLUL II 
Fundamentarea şi misiunile cercetării ştiinţifice  

în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”  
 
Art. 8. Activitatea universitară din academie este întemeiată pe 

principiul integrării învăţământului cu cercetarea ştiinţifică şi 
instruirea forţelor, potrivit cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale, 
Statului Major al Forţelor Terestre şi altor beneficiari, rezultate din 
aplicarea standardelor NATO, precum şi a exigenţelor învăţământului 
superior naţional şi european. 

Art. 9. Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în instituţie 
vizează domeniile de interes specifice programelor de studii 
desfăşurate în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.  

Art. 10. Activitatea de cercetare ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentală, ce asigură obţinerea de cunoştinţe noi cu privire la 
fenomene şi procese actuale şi tendinţele acestora, ori pentru 
formularea unor modele conceptuale şi teorii, în domeniile 
specializărilor universitare, precum şi cercetarea aplicativă, pentru 
utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice în scopul perfecţionării procesului 
formativ derulat în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 

Art. 11. (1) Misiunea Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” este de a dezvolta, inova şi transfera tehnologic, prin creaţii 
individuale şi colective, în domeniul ştiinţelor, precum şi de a 
valorifica şi disemina rezultatele acestora.  

(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în instituţie este 
orientată către soluţionarea problemelor de natură militară în primul 
rând, fără a fi omise cele de ordin economic, social şi cultural actuale 
a căror abordare se realizează prin relaţionarea lor cu domeniul 
securităţii, implicit al apărării. 

(3) De asemenea, prin activitatea de cercetare ştiinţifică se 
urmăreşte creşterea vizibilităţii academiei în mediul academic naţional 
şi internaţional, precum şi dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
didactice şi de cercetare ştiinţifică. 

Art. 12. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
cercetare ştiinţifică vizează îndeplinirea următoarelor obiective: 
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a) ridicarea nivelului ştiinţific al procesului de învăţământ, 
conform cerinţelor şi standardelor de performanţă asumate; 

b) studierea unor aspecte caracteristice domeniului militar şi 
societăţii bazate pe cunoaştere; 

c) dezvoltarea unor parteneriate strategice între academie şi alte 
instituţii din ţară şi străinătate, realizarea de proiecte în colaborare şi 
accesarea de fonduri europene şi internaţionale; 

d) dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale destinate cercetării 
ştiinţifice şi procesului de învăţământ; 

e) atestarea/acreditarea centrelor de cercetare; 
f) menţinerea acreditării CNCS pentru publicaţiile ştiinţifice ale 

Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”; 
g) stimularea studenţilor pentru depunerea de proiecte în cadrul 

competiţiilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale destinate 
acestora. 

 
CAPITOLUL III 

Conducerea cercetării ştiinţifice 
 
Art. 13. (1) Conducerea activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare 

este atributul comandantului (rectorului) academiei. 
(2) Conducerea operativă, monitorizarea şi evaluarea cercetării 

ştiinţifice revin în responsabilitatea exclusivă a prorectorului (locţiitor 
al comandantului pentru cercetare ştiinţifică). 

(3) Orientarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică din 
Academie se realizează prin intermediul Consiliului ştiinţific, pe baza 
Planului de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare al Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 

(4) Gestionarea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel de 
Academie şi evidenţa rezultatelor cercetării se realizează de către 
Secţia cercetare ştiinţifică, structură tehnico-administrativă care 
facilitează managementul activităţilor de cercetare şi a proiectelor de 
cercetare – dezvoltare derulate de personalul instituţiei. 

Art. 14. În orientarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de 
cercetare ştiinţifică sunt implicate şi alte structuri şi persoane care 
încadrează funcţii de conducere în domeniu, după cum urmează:  
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a) la nivelul facultăţilor, de către prodecanul pentru cercetare 
ştiinţifică şi comisia de specialitate a Consiliului facultăţii al cărei 
preşedinte este; 

b) la nivelul departamentelor, de către directorul de departament 
şi Consiliul departamentului; 

c) la nivelul centrului de cercetare, de către Consiliul ştiinţific al 
acestuia. 

Art. 15. (1) Componenţa Consiliului ştiinţific al academiei, 
perioadele de mandat şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin hotărâre a 
Senatului universitar. 

(2) Componenţa, perioadele de mandat şi atribuţiile comisiei de 
specialitate ale consiliului fiecărei facultăţi se propun şi se aprobă de 
către acesta. 

Art. 16. (1) Secţia cercetare ştiinţifică este structura tehnico-
administrativă care are următoarele responsabilităţi: 

a) asigură managementul activităţilor de cercetare şi 
monitorizează proiectele de cercetare – dezvoltare derulate de 
personalul instituţiei; 

b) organizează evenimente ştiinţifice pentru valorificarea 
rezultatelor cercetării; 

c) promovează relaţiile de colaborare cu instituţii de învăţământ 
superior şi cercetare, militare şi civile, din ţară şi străinătate; 

d) gestionează apariţia şi transmiterea publicaţiilor ştiinţifice ale 
academiei la instituţiile cu care sunt încheiate contracte de colaborare, 
precum şi indexarea acestora; 

e) coordonează activităţile de cercetare ştiinţifică cu organele 
centrale din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Educaţiei 
Naţionale în vederea aplicării unitare a prevederilor referitoare la 
cercetarea ştiinţifică în învăţământul superior; 

f) gestionează site-ul publicaţiilor ştiinţifice şi al secţiei. 
(2) Secţia cercetare ştiinţifică se subordonează nemijlocit 

Comandantului (Rectorului), iar prin delegare de competenţă, 
Prorectorului (Locţiitorului comandantului pentru cercetare ştiinţifică). 

Art. 17. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor se 
desfăşoară în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, sub îndrumarea 
cadrelor didactice de specialitate. 
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Art. 18. Planul de cercetare, dezvoltare şi inovare se elaborează 
pentru fiecare an calendaristic, conform Anexei nr. 1.  

Art. 19. Pentru proiectarea, desfăşurarea şi finalizarea optimă a 
cercetării ştiinţifice, se elaborează Fişa temei de cercetare ştiinţifică 
(Anexa nr. 2), Proiectul programului de cercetare ştiinţifică (conform 
formularelor stabilite de instituţiile iniţiatoare ale competiţiilor pentru 
obţinerea granturilor de cercetare) şi Raportul de cercetare ştiinţifică 
(Anexa nr. 3). 

 
 

CAPITOLUL IV 
Resursele cercetării ştiinţifice 

 
Art. 20. (1) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 

asigură, prin structurile specializate, infrastructura necesară desfăşurării 
activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare. 

(2) Cercetarea ştiinţifică din Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” beneficiază gratuit de resursele de informare şi 
documentare oferite prin reţelele internet şi intranet, platformele  
e-learning şi Biblioteca universitară. 

Art. 21. Echipele care creează resurse materiale au dreptul de a le 
utiliza şi de a le administra cu prioritate pe perioada derulării 
proiectelor proprii şi, ulterior, în funcţie de necesităţile instituţiei. 

Art. 22. Finanţarea activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare 
se poate realiza şi prin donaţii, sponsorizări sau derulări ale unor 
contracte cu instituţii din ţară şi străinătate, în conformitate cu 
normele legale în vigoare. 

Art. 23. Pentru veniturile realizate din surse extrabugetare se 
aplică în mod sistematic principiul utilizării, conform nevoilor 
unităţilor sau echipelor care le-au realizat.  
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CAPITOLUL V 
Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 

 
Art. 24. Rezultatele activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare 

se valorifică potrivit modalităţilor prevăzute în planurile de cercetare 
ştiinţifică.  

Art. 25. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” va 
exercita dreptul de proprietate industrială şi intelectuală asupra unui 
brevet, conform legislaţiei naţionale în materie şi ordinelor din cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale.  

Art. 26. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
protejează drepturile de autor. Un cercetător sau grup de cercetători nu 
decade din drepturile sale prin descrierea rezultatelor cercetării într-o 
lucrare care a făcut obiectul unui contract cu un terţ. Excepţiile se pot 
referi la limitarea publicităţii, dar nu pot înfrânge dreptul autorului de 
a-i fi menţionată această calitate, în orice acţiune de valorificare a 
rezultatelor de către beneficiari. 

Art. 27. Valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de 
cercetare ştiinţifică se realizează prin: 

a) înaintarea studiilor elaborate către cei care le-au solicitat, dar şi 
către alţi beneficiari posibili – Statul Major al Forţelor Terestre, 
organele centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, alte structuri 
indicate de eşaloanele superioare; 

b) introducerea în sistemele de informare documentară; 
c) publicarea de articole în reviste ştiinţifice şi de specialitate; 
d) elaborarea de comunicări ştiinţifice prezentate în cadrul unor 

manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 
e) înscrierea în competiţiile pentru obţinerea unor granturi interne 

şi internaţionale; 
f) publicarea unor lucrări, cărţi, cursuri şi materiale didactice sau 

participarea în colectivele de elaborare a regulamentelor, doctrinelor şi 
manualelor militare etc. 

Art. 28. Pentru cunoaşterea şi dezbaterea unor probleme de 
interes deosebit, la nivelul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”, dar şi al facultăţilor se organizează periodic sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde etc. 
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CAPITOLUL VI 
Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

 
Art. 29. Evaluarea cercetării ştiinţifice în Academia Forţelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” vizează structurile, personalul de 
cercetare, personalul didactic şi lucrările de cercetare ştiinţifică. 

Art. 30. (1) Indicatorii generali pentru măsurarea nivelului 
performanţelor în cercetarea ştiinţifică sunt: 

a) granturi de cercetare câştigate prin competiţie internaţională şi 
naţională; 

b) contracte de cercetare internaţională şi naţională; 
c) teze de doctorat finalizate; 
d) comunicări şi prezentări la manifestări ştiinţifice internaţionale 

şi naţionale indexate în baze de date internaţionale; 
e) articole publicate în reviste ISI, articole ISI-Proceedings; 
f) articole publicate în reviste indexate în baze de date 

internaţionale; 
g) cărţi publicate în edituri recunoscute; 
h) Brevete; 
i) centre de cercetare atestate/acreditate; 
j) laboratoare de cercetare atestate/acreditate; 
k) includerea în comitetele ştiinţifice ale unor manifestări interna-

ţionale, în board-urile unor reviste indexate în BDI sau cotate ISI etc.; 
l) calitate de referent ştiinţific pentru articole şi comunicări 

ştiinţifice indexate ISI şi BDI; 
m) premii obţinute la nivel naţional şi internaţional. 
(2) În evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică vor fi avute în 

vedere elemente precum: importanţa teoretică pentru dezvoltarea 
domeniului căruia îi aparţine problematica abordată; impactul practic-
aplicativ al rezultatelor cercetării, vizând şi domeniul militar; 
contribuţia la îmbunătăţirea activităţii de învăţământ; actualitatea şi 
noutatea temei de cercetare. 

Art. 31. În evaluarea calitativă a rezultatelor activităţii de 
cercetare ştiinţifică se va ţine cont de standardele şi indicatorii 
specifici de performanţă utilizaţi în evaluările la nivel naţional 
(CNCS, CNATDCU). 
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Art. 32. (1) La nivelul fiecărei facultăţi se elaborează, până la 
jumătatea lunii ianuarie, un raport privind activitatea de cercetare, 
dezvoltare şi inovare, pe baza analizei activităţii derulate de cadrele 
didactice şi de cercetare pentru anul calendaristic anterior. 

(2) Pe baza acestor date, anual, până la sfârşitul lunii ianuarie, 
Consiliul ştiinţific elaborează un raport privind activitatea de 
cercetare, dezvoltare şi inovare desfăşurată în academie pentru anul 
calendaristic anterior. 

(3) Acest raport se prezintă în faţa Senatului universitar de către 
prorector (locţiitor al comandantului pentru cercetare ştiinţifică). 

Art. 33. Rezultatele în activitatea de cercetare, dezvoltare şi 
inovare constituie un criteriu major de evaluare a capacităţii 
profesionale, folosit la: 

a) încadrarea în funcţie; 
b) evaluarea anuală; 
c) acordarea distincţiilor, premiilor şi altor recompense; 
d) alocarea resurselor destinate cercetării, dezvoltării şi inovării; 
e) susţinerea financiară şi materială pentru participarea la 

manifestări ştiinţifice; 
f) acordarea sprijinului financiar pentru publicarea rezultatelor în 

reviste Web of Science. 
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CAPITOLUL VII 
Dispoziţii finale 

 
Art. 34. Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei 

universitare şi poate fi modificat potrivit prevederilor acesteia. 
Art. 35. Convenţiile şi contractele încheiate anterior aprobării 

prezentului regulament şi aflate în derulare se menţin nemodificate. 
Art. 36. Eventualele modificări determinate de intrarea în vigoare 

a unor noi acte normative vor face obiectul unor precizări ulterioare. 
Art. 37. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul 

regulament. 
 
 
 
Discutat şi aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 11.06.2018. 
 
 
 
 



 
 

 
16 

                     R O M Â N I A       Anexa nr. 1 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE           (art. 18) 
  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE             
   „NICOLAE BĂLCESCU DIN SIBIU         Exemplarul nr. __
  
 

                                A P R O B 
           COMANDANTUL (RECTORUL)  
                                               ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” 
       ............... 
        (gradul) 
              .......................................    
                                   (numele şi prenumele) 
 

                     DE ACORD            
PRORECTOR (LOCŢIITOR AL COMANDANTULUI 
  PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ)      
 ............... 
(gradul) 
   ....................................... 
   (numele şi prenumele) 

P L A N U L 
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 

AL ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” 
pentru anul......... 

a. Obiective 
b. Priorităţi tematice  
c. Direcţii definitorii de acţiune 

 

Partea I PROGRAME ŞI TEME DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ DIN PLANUL DE 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ AL STATULUI MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE 

 

Nr. 
crt. 

Programe 
de 

cercetare 

Teme 
de 

cercetare 

Probleme 
importante 

de 
soluţionat 

Cine
răspunde 

de 
executarea 

programului 
(temei) 

Compunerea 
colectivului 
de elaborare 

a 
programului 

(temei) 

Colaboratori 
(din afara 
instituţiei) 

Data 
finalizării 

programului 
(temei) 

Modul de 
valorificare 

şi 
clasificare 
a lucrării 

Obs. 

 

Partea a II-a PROGRAME ŞI TEME DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 

Nr. 
crt. 

Programe 
de 

cercetare 

Teme 
de 

cercetare 

Probleme 
importante 

de 
soluţionat 

Cine
răspunde 

de 
executarea 

programului 
(temei) 

Compunerea 
colectivului 
de elaborare 

a 
programului 

(temei) 

Colaboratori 
(din afara 
instituţiei) 

Data 
finalizării 

programului 
(temei) 

Modul de 
valorificare 

şi 
clasificare 
a lucrării 

Obs. 

 

Partea a III-a ACTIVITĂŢI SPECIFICE PROCESULUI DE ELABORARE  
A ACTELOR NORMATIVE 

 

Nr. crt. Activităţi ce se desfăşoară Cine răspunde Data finalizării Obs. 
 

Partea a IV-a MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 
 

Nr. 
crt. 

Forma de organizare a 
manifestării ştiinţifice Tema 

Data
(ziua, 
luna, 
anul) 

Cine conduce Colectiv de 
organizare Colaboratori Obs. 

 

ŞEF SECŢIE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  
............... 
(gradul) 
   ....................................... 
   (numele şi prenumele) 
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                   R O M Â N I A       Anexa nr. 2 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE      (art. 19)   
  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE               
   „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU           
 FACULTATEA          
    

       AVIZAT 
        PRODECAN PENTRU CERCETARE ŞTIINŢICĂ 

.................. 
 (gradul)    ..........................................        

    ( numele şi prenumele) 
                                             
        

FIŞA TEMEI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 

1. Denumirea temei  
2. Perioada de rezolvare 
3. Scopul şi importanţa lucrării 
4. Produsul final (descriere) 
5. Beneficiarul/beneficiarii lucrării 
6. Persoanele care participă la realizarea lucrării: 

a) din structura titulară de plan 
b) colaboratori 

7. Structura problematicii lucrării (interogaţiile exprimate de nedeterminările ce se cer 
înlăturate, problemele ce trebuie soluţionate) 
8. Estimarea nevoilor de documentare şi de asigurare materială 
9. Durata etapelor de cercetare: 

a. studiul şi documentarea 
b. formularea problemelor de rezolvat 
c. elaborarea de studii 
d. elaborarea soluţiilor posibile 
e. analiza soluţiilor 
f. experimentarea soluţiilor (dacă este cazul) 
g. alegerea variantei optime 
h. redactarea lucrării de cercetare 
i. discutarea lucrării în colectivul de cercetare şi în Consiliul 

departamentului/Consiliul ştiinţific al centrului de cercetare 
j. înaintarea lucrării către beneficiar 
k. redactarea raportului de cercetare 
l. data trimiterii de către beneficiar/beneficiari a punctului de vedere privind 

lucrarea de cercetare 
m. data prezentării raportului de cercetare spre aprobare prorectorului  

 
DIRECTOR DE DEPARTAMENT 
.....................      
(gradul)   ..........................................     

           (numele şi prenumele)                         ŞEFUL 
COLECTIVULUI DE ELABORARE 
A LUCRĂRII DE CERCETARE 

..................... 
(gradul) .......................................... 
                      (numele şi prenumele) 
 

                        DATA       
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                    R O M Â N I A       Anexa nr. 3 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE      (art. 19)   
  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE                  
   „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU           
         FACULTATEA         
   
                   

       A P R O B 
             DECAN 

      .............  
(gradul) 

                   .......................................  
                            (numele şi prenumele) 

 
                                DE ACORD            
PRODECAN PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ      
 ............... 
(gradul) 
   ....................................... 
     (numele şi prenumele) 
        
 
 

RAPORT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 
1. Denumirea lucrării de cercetare ştiinţifică 
2. Colectivul (autorul) de elaborare 
3. Beneficiarul lucrării: 
4. Probleme soluţionate: 

a. ..................................  
b. ................................. 

                etc. 
5. Varianta optimă a problemelor soluţionate (cu argumente ştiinţifice, calcule, demonstraţii, 
hărţi, scheme etc.); 

a. ..................................  
b. ................................. 

                etc. 
6. Propuneri pentru valorificarea rezultatelor cercetării 
7. Probleme noi, derivate din lucrarea de cercetare, ce necesită a fi clarificate în viitor 
8. Punctul de vedere al beneficiarului 
 
DIRECTOR DEPARTAMENT 
       ŞEFUL 
..............      COLECTIVULUI DE ELABORARE 
  (gradul)   ........................................             A LUCRĂRII DE CERCETARE 
                   (numele şi prenumele)                      ................    

  (gradul)   ..........................................     
                    (numele şi prenumele) 

         
 

                                          DATA 
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