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MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                       
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„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 

 

 
 
 
 

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

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
A CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

 

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR 
TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU,  
pentru aplicarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 12 din Ordonanța 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 
cu modificările și completările ulterioare,  
 
emite prezenta dispoziţie: 

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

ştiinţific, care intră în vigoare la data de 01.12.2019. 
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific, ediţia 2014. 
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”  

DIN SIBIU 
General de brigadă,  

prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN 
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Capitolul I 
PRINCIPII GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul regulament a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 12 

din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific se 

avizează de către Consiliul de administraţie al Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu (denumită în continuare AFT) şi se aprobă de către 
Senatul Universitar al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu, conform prevederilor art. 213, alin. (2), lit. h din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 3. Activitatea Consiliului ştiinţific se desfăşoară în acord cu 

dispoziţiile legale în vigoare, Carta universitară şi Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea AFT. 

 
Art. 4. Consiliul ştiinţific al AFT asigură managementul activităţilor de 

cercetare şi al proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate de personalul 
instituţiei, pe baza Planului de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare al 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 

 
 

Capitolul II 
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 
Art. 5. (1) Componenţa Consiliului ştiinţific se propune de către Consiliul 

de administraţie şi se aprobă prin hotărâre a Senatului Universitar.  
(2) Consiliul ştiinţific are un număr impar de membri pentru a se putea lua 

hotărârile cu majoritate simplă.  
(3) Consiliul ştiinţific are următoarea structură:  
a) preşedinte: prorectorul (locţiitorul comandantului pentru cercetare 

ştiinţifică);  
b) membri: (prodecanii pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare 

din cadrul facultăților, şeful Secţiei Cercetare Ştiinţifică);  
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c) secretar: (asistent de cercetare/referent de specialitate din cadrul 
Secției Cercetare Ştiințifică). 

 
Art. 6. La lucrările⁄reuniunile Consiliului ştiinţific pot participa, în calitate 

de invitaţi, cadre didactice, cercetători, specialişti în domenii de interes cu 
performanţe deosebite, membrii din instituţiile partenere din ţară şi străinătate, 
reprezentanţi ai mediului economic (după caz). Prezenţa acestora este limitată la 
punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitaţi. 

 
Art. 7. Dacă unul din membrii Consiliului ştiinţific lipseşte o perioadă mai 

mare de trei luni, preşedintele poate solicita structurii pe care o reprezintă 
numirea unui supleant. Confirmarea noilor membri va fi făcută de către Senat. 

 
Art. 8. Consiliul ştiinţific se întruneşte în sesiuni/şedinţe ordinare 

trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, pe bază de convocator semnat de 
membrii acestuia.  

 
Art. 9. (1) Consiliul ştiinţific este legal constituit, dacă sunt prezenţi două 

treimi din numărul membrilor săi.  
(2) Deciziile Consiliului ştiinţific se adoptă cu majoritate simplă, prin vot 

deschis.  
(3) Deciziile Consiliului ştiinţific se consemnează în procesul-verbal de 

şedinţă, întocmit de către secretarul acestuia şi semnat de preşedinte şi de toţi 
membrii prezenţi.  

 
Art. 10. Logistica necesară funcţionării Consiliului ştiinţific este asigurată 

de Secţia Cercetare Ştiinţifică.  
 
 

Capitolul III 
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

 
Art. 11. Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt următoarele: 
a) coordonează şi orientează activitatea de cercetare ştiinţifică din AFT, în 

conformitate cu legislaţia existentă în domeniu la nivel departamental, naţional 
şi internaţional; 
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b) elaborează Strategia de cercetare, dezvoltare şi inovare a Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi o propune spre aprobare Senatului 
Universitar; 

c) elaborează Planul de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare a 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi îl propune spre aprobare 
Senatului Universitar; 

d) identifică modalităţi prin care poate fi susţinută activitatea de cercetare; 
e) analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică, anuale şi de 

perspectivă, elaborate de structurile academiei; 
f) analizează şi avizează documentaţia de autoevaluare privind atestarea/ 

acreditarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică elaborate 
de Secţia Cercetare Ştiinţifică şi o propune spre aprobare Senatului Universitar; 

g) avizează componența comitetelor științifice internaționale ale 
publicaţiilor ştiinţifice, precum și conținutul acestora;  

h) coordonează organizarea manifestărilor cu caracter ştiinţific ale AFT și 
avizează comitetele științifice internaționale și comitetele de organizare; 

i) avizează fundamentarea taxelor pentru manifestările științifice 
organizate la nivel instituțional; 

j) desemnează comisiile de specialitate pentru evaluarea şi avizarea 
internă a rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor derulate de AFT; 

k) propune acordarea de premii şi distincţii personalului cu rezultate 
remarcabile în domeniul cercetării ştiinţifice; 

l) stabileşte cadrul de cooperare al AFT cu alte instituţii de învăţământ 
superior şi cercetare, din ţară şi/sau din străinătate; 

m) propune modalităţile de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice;  
n) asigură dezvoltarea instituţională în sprijinul cercetării, precum şi 

organizarea şi dezvoltarea unităţilor de cercetare (centre de excelenţă, centre de 
cercetare etc.);  

o) propune modalităţile de creştere a vizibilităţii AFT pe linia cercetării 
științifice, pe plan naţional şi internaţional; 

p) sprijină aplicarea codului de bună conduită în cercetarea ştiinţifică. 
 
Art. 12. Atribuţiile preşedintelui Consiliului ştiinţific: 
a) convoacă şi prezidează reuniunile Consiliului ştiinţific; 
b) asigură comunicarea şi punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului 

ştiinţific şi monitorizează stadiile de îndeplinire a acestora; 
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c) reprezintă Consiliul ştiinţific în relaţia cu Consiliul de administraţie şi 
Senatul AFT, fiind mandatat să adopte măsuri urgente care se impun; 

d) ia măsurile operative care se impun în desfăşurarea curentă a activităţii, 
urmând să informeze consiliul la următoarea reuniune asupra acestor măsuri; 

e) prezintă Senatului Universitar, până la sfârşitul lunii ianuarie, raportul 
anual de activitate a Consiliului ştiinţific pentru anul calendaristic anterior, 
acesta fiind parte integrantă a Raportului privind activitatea de cercetare, 
dezvoltare şi inovare desfăşurată în academie. 

 
Art. 13. Atribuţiile secretarului Consiliului ştiinţific: 
a) desfăşoară activităţi specifice de secretariat, pentru asigurarea derulării 

în condiţii optime a lucrărilor⁄reuniunilor Consiliului ştiinţific;  
b) redactează rapoartele, procesele-verbale şi alte documente ale 

Consiliului ştiinţific;  
c) aplică şi respectă prevederile normativelor în vigoare referitoare la 

lucrul cu documente clasificate. 
 

 
Capitolul IV 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 14. (1) Conţinutul prezentului regulament poate fi completat sau 
modificat, în funcţie de evoluţiile legislative în domeniul cercetării ştiinţifice. 

(2) Orice modificare sau completare a regulamentului se supune dezbaterii 
comunităţii universitare şi se aprobă de către Senatul Universitar. 

 
 
  

Aprobat cu Hotărârea Senatului Universitar nr. 537 din data de 21.11.2019. 
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