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CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Facultatea de Management Militar este unitatea
funcţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”din
Sibiu înfiinţată în baza Dispoziţiei SMG D2/S-1307, fiind atestată prin
Hotărârea Guvernului nr. 631/2010 privind modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea
Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ
superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de
licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate
de acestea.
Art. 2. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii
de Management Militar este elaborat în temeiul prevederilor Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului
nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare
în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea
Ministerului Apărării Naţionale, modificate cu H.G. nr. 972/2009 şi
H.G. nr. 144/2018, cadrului normativ specific aprobat de Ministerul
Apărării Naţionale, Cartei universitare şi Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu”.
(2) Prezentul regulament instituie cadrul normativ şi organizatoric
în contextul căruia se desfăşoară procesul de învăţământ, cercetarea
ştiinţifică şi activităţile administrative din sfera de responsabilitate a
Facultăţii de Management Militar.
Art. 3. Facultatea de Management Militar funcţionează în spaţiile
puse la dispoziţie în campusul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu, iar unele activităţi didactice practic-aplicative se
pot desfăşura şi în spaţii aparţinând altor unităţi funcţionale din
Ministerul Apărării Naţionale, ale beneficiarilor şi/sau ale structurilor
subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale.
5

Art. 4. (1) Facultatea de Management Militar funcţionează
independent de orice interferenţe ideologice sau politice şi încurajează
implicarea studenţilor în procesul decizional, respectiv în
mecanismele de evaluare a activităţii universitare.
(2) Valorile asumate de Facultatea de Management Militar sunt
onoarea, datoria, meritul, adevărul ştiinţific, corectitudinea,
demnitatea, solidaritatea socială şi coeziunea socială.
(3) Facultatea promovează parteneriatul cu facultăţi din alte
instituţii de învăţământ superior, civile şi militare, din ţară şi din
străinătate în domenii de interes pentru academie şi Armata României.
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CAPITOLUL 2
MISIUNEA ŞI ORGANIZAREA
FACULTĂŢII DE MANAGEMENT MILITAR
Art. 5. Misiunea Facultăţii de Management Militar este de a
genera şi de a transfera cunoaştere prin:
a) gestionarea programelor de studii universitare aprobate de
Senatul universitar şi Ministerul Apărării Naţionale, respectiv avizate
de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi autorizate să funcţioneze
provizoriu/acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior;
b) gestionarea programelor postuniversitare aprobate de Senatul
universitar şi Ministerul Apărării Naţionale, respectiv avizate de
Ministerul Educaţiei Naţionale;
c) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic,
prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor
inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelor şi
dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea
rezultatelor acestora.
Art. 6. (1) Facultatea de Management Militar beneficiază de
libertate academică în domeniile didactic, ştiinţific şi administrativ,
potrivit legislaţiei în vigoare, având următoarele responsabilităţi:
A. În domeniul planificării, programării, organizării, desfăşurării,
controlului şi evidenţei învăţământului:
a) gestionează derularea programelor de studii universitare şi a
programelor postuniversitare atribuite în responsabilitate prin hotărâri
ale Senatului universitar;
b) propune noi programe de studii universitare şi elaborează
documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei provizorii de
funcţionare a acestora;
c) analizează şi propune modalităţile de aplicare a prevederilor
actelor normative, ordinelor şi precizărilor eşaloanelor superioare şi a
reglementărilor Ministerului Educaţiei Naţionale, Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi a altor instituţii
naţionale cu responsabilităţi în domeniu;
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d) participă, în limitele competenţelor stabilite de către Consiliul
de administraţie şi Senatul universitar, la elaborarea proiectelor actelor
normative interne, ordinelor, dispoziţiilor şi precizărilor care vizează
învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi asigurarea calităţii educaţiei,
precum şi la aplicarea măsurilor de îndeplinire a acestora;
e) menţine permanent legătura cu Secţia Management Educaţional
şi alte structuri specializate ale academiei pentru documentare,
raportare, informare şi executarea ordinelor şi aplicarea măsurilor
privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului;
f) analizează rezultatele şcolare ale studenţilor/cursanţilor în
scopul îmbunătăţirii demersurilor formative;
g) organizează,
coordonează,
desfăşoară,
în
limitele
competenţelor stabilite de către Consiliul de administraţie şi Senatul
universitar, concursuri de admitere la cursurile postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă, examene semestriale,
examene de finalizare a studiilor etc.
B. În domeniul cercetării ştiinţifice şi perfecţionării pregătirii cadrelor:
a) coordonează elaborarea planurilor de cercetare ştiinţifică de
către departamente;
b) întocmeşte planul anual de cercetare ştiinţifică;
c) organizează îndeplinirea sarcinilor care îi revin din planul de
cercetare ştiinţifică al academiei;
d) menţine permanent legătura cu Secţia Cercetare Ştiinţifică şi
celelalte compartimente ale academiei pentru documentare, raportare,
informare şi executarea ordinelor şi aplicarea măsurilor privind
organizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice.
C. În domeniul activităţii editoriale:
a) centralizează şi înaintează propuneri pentru planul editorial
anual al academiei;
b) verifică îndeplinirea prevederilor planului editorial anual al
academiei atribuite în responsabilitatea sa.
Art. 7. (1) Facultatea de Management Militar are în organigramă
structuri şi funcţii de conducere, departamente şi formaţiuni de studii
ale studenţilor/cursanţilor (serii de predare, grupe şi subgrupe).
(2) Raporturile intrainstituţionale, fundamentate pe principiul
transparenţei şi pe promovarea spiritului academic, sunt precizate în
statul de organizare al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
8

Bălcescu” din Sibiu şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.
Art. 8. (1) Structurile de conducere sunt Consiliul facultăţii şi
consiliile departamentelor.
(2) Funcţiile de conducere includ:
a) decanul facultăţii;
b) prodecanul pentru învăţământ;
c) prodecanul pentru cercetare ştiinţifică, inovare şi dezvoltare;
d) directorul şcolii de studii postuniversitare;
e) directorii de departamente;
f) secretarul şef al facultăţii;
g) şeful compartimentului Administrare patrimoniu.
Art. 9. (1) Departamentul este unitatea academică funcţională care
asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau
mai multe domenii de specialitate.
(2) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se
comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului universitar, la
propunerea Consiliului facultăţii.
(3) Un departament poate avea în componenţă centre sau
laboratoare de cercetare şi extensii universitare.
Art. 10. Departamentul este responsabil pentru:
a) aplicarea prevederilor legale privind desemnarea directorului de
departament şi a membrilor Consiliului departamentului;
b) gestionarea procesului de învăţământ la programele de studii
aflate în responsabilitatea sa;
c) formularea de propuneri referitoare la programele de studii
universitare şi postuniversitare noi;
d) conţinutul şi planul anual de editare a suporturilor
informaţionale;
e) politica şi strategia de personal (scoaterea la concurs a posturilor
didactice şi de cercetare vacante, prelungirea activităţii, invitarea 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, pe o durată determinată etc.);
f) asigurarea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante;
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g) înaintarea propunerilor privind perioada de organizare şi
comisiile aferente examenelor de finalizare a studiilor la programele de
studii universitare;
h) elaborarea strategiei şi a planului anual de cercetare ştiinţifică
proprii;
i) antrenarea cadrelor didactice şi a personalului de cercetare în
vederea participării la competiţii pentru finanţarea proiectelor de cercetare;
j) organizarea, după caz, a manifestărilor ştiinţifice proprii, ale
facultăţii sau instituţionale;
k) înaintarea de propuneri privind strategia de dezvoltare a facultăţii;
l) evaluarea activităţii didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice şi
a personalului de cercetare;
m) îndeplinirea altor activităţi stabilite prin decizii ale decanului şi
hotărâri ale Consiliului facultăţii, Consiliului de administraţie sau
Senatului universitar.
Art. 11. Compartimentul Administrare Patrimoniu este responsabil
pentru:
a) gestionarea materialelor, aparaturii şi spaţiilor destinate
structurii (starea de fixaţie, calculatoare, imprimante etc.) precum şi
consumabilele alocate;
b) gestionarea şi actualizarea evidenţei documentelor de evidenţă
şi contabile ale facultăţii şi asigurarea integrităţii acestora;
c) elaborarea împreună cu directorii de departamente a
Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru asigurarea bazei
materiale specifice desfăşurării procesului de învăţământ;
d) urmărirea respectării regulilor pentru folosirea şi menţinerea
instalaţiilor din încăperi, apărarea împotriva incendiilor în spaţiile
facultăţii şi menţinerea în stare bună a mijloacelor de intervenţie respective;
e) asigurarea funcţionalităţii aparaturii şi tehnicii din gestiune şi
trimiterea acesteia la eventuale reparaţii/etalonări/control metrologic;
f) efectuarea curăţeniei şi menţinerea acesteia în toate încăperile
şi sectoarele facultăţii.
Art. 12. Secretariatul facultăţii este responsabil pentru:
a) planificarea activităţilor didactice şi întocmirea programării
orare la programele de studii gestionate de facultate;
b) planificarea şi organizarea examenelor de sesiune la
programele de studii gestionate de facultate;
10

c) ţinerea evidenţei rezultatelor obţinute de studenţi/cursanţi la
examenele semestriale/finale şi de certificare în cataloage şi registrul
matricol;
d) întocmirea situaţiilor centralizatoare cu rezultatele obţinute de
studenţi/cursanţi pe specialităţi, ani de învăţământ şi discipline
necesare pentru analizele periodice ale învăţământului;
e) completarea registrului de evidenţă a studenţilor/cursanţilor;
f) ţinerea evidenţei studenţilor şi cursanţilor restanţieri pe
ani/cursuri repartizate;
g) informarea departamentelor privind activităţile specifice,
ordonate de către personalul de conducere al facultăţii;
h) preluarea, înregistrarea şi prelucrarea tuturor cererilor
studenţilor/cursanţilor privitoare la burse, cazare, întreruperea studiilor,
transferuri, prelungirea studiilor, replanificarea examenelor etc.;
i) tehnoredactarea şi asigurarea multiplicării lucrărilor de profil
şi a corespondenţei necesare facultăţii;
j) ţinerea evidenţei documentelor facultăţii (ridică/transmite
corespondenţa, suporţii magnetici, întocmeşte dosarele structurii,
primeşte/transmite documente prin mijloace de comunicaţii) şi
asigurarea integrităţii acestora.
Art. 13. (1) Statele de funcţii ale departamentelor se întocmesc, cu
cel puţin 15 zile înainte de începerea fiecărui an universitar, de către
directorul fiecărui departament. În statul de funcţii sunt înscrise, în
ordine ierarhică, posturile didactice şi de cercetare ocupate sau
vacante, specificându-se funcţiile didactice şi de cercetare
corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenţionale
repartizate pe activităţi de predare, seminare, lucrări practice sau de
laborator, îndrumare de proiecte, îndrumare a studenţilor, practică de
specialitate, de cercetare şi activităţi echivalente acestora, la
disciplinele din planurile de învăţământ.
(2) Directorul de departament se consultă cu personalul didactic şi
de cercetare titular şi, în funcţie de prevederile planurilor de învăţământ,
numărul formaţiunilor de studiu/programele de studii şi cuantumul
normelor didactice şi de cercetare aprobate de Senatul universitar,
completează statul de funcţii. La departamentele cu discipline la mai
multe facultăţi, statele de funcţii se completează pe baza notelor de
comandă, avizate de conducerea academiei.
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(3) Statele de funcţii ale departamentelor se avizează de Consiliul
facultăţii şi Consiliul de administraţie, respectiv se aprobă de Senatul
universitar şi nu se pot modifica în timpul anului universitar.
Art. 14. (1) În vederea gestionării eficiente a procesului de
învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, departamentul este organizat pe
comisii didactice.
(2) Comisia didactică este un colectiv de muncă care include
personal didactic şi de cercetare titular în cadrul departamentului,
specializat în analiza obiectivelor şi conţinutului învăţământului şi
cercetării ştiinţifice aferente programelor de studii gestionate de
departament, respectiv în stabilirea modalităţilor de susţinere a
activităţilor didactice la una sau mai multe discipline din planurile de
învăţământ ale programelor de studii, incluse într-o arie curriculară.
(3) Comisiile didactice sunt conduse de şefi ai comisiilor
didactice care au următoarele atribuţii:
a) analizează din perspectiva coerenţei curriculare fişele
disciplinelor din sfera de responsabilitate şi le propune spre aprobarea
Consiliului departamentului;
b) analizează tematicile lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor şi le
propune spre aprobarea Consiliului departamentului;
c) coordonează actualizarea resurselor de învăţare existente pe
diferite suporturi informaţionale la disciplinele din aria curriculară
respectivă;
d) îndeplineşte alte sarcini care îi sunt repartizate prin hotărâri ale
structurilor de conducere ierarhic superioare.
Art. 15. (1) Formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora se
stabilesc de către Senatul universitar, la propunerea Consiliului
facultăţii, cu respectarea standardelor de calitate aprobate de Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Ministerul
Educaţiei Naţionale pentru ciclul şi programul de studii respectiv.
(2) Formaţiunea de studiu pentru activitatea de predare este seria
de predare (minim 13 studenţi). Pentru seminare, exerciţii aplicative
etc. formaţiunea de bază este grupa de studii (5-30 studenţi), iar pentru
lucrările de laborator este semigrupa de studii (5-15 studenţi).
(3) La disciplinele opţionale şi facultative formaţiunile de studiu
cuprind cel puţin cinci studenţi.

12

CAPITOLUL 3
CONDUCEREA
FACULTĂŢII DE MANAGEMENT MILITAR
Art. 16. (1) Managementul în domeniile educaţional, al cercetării
ştiinţifice, al calităţii educaţiei şi administrativ este exercitat de
structurile şi funcţiile de conducere universitară constituite, respectiv
ocupate prin aplicarea procedurilor legale.
(2) Structurile şi funcţiile de conducere din Facultatea de
Management Militar sunt alese prin vot secret, prin desemnare,
respectiv prin concurs public conform Cartei universitare, pentru o
perioadă de patru ani. Rezultatele alegerilor, respectiv ale concursului
public sunt validate de către Senatul universitar al academiei. Structura
organizatorică a Facultăţii de Management Militar este reprezentată în
Anexa nr. 1.
(3) În cazul eliberării unei funcţii de conducere pe parcursul celor
patru ani de mandat, se procedează la alegeri parţiale.
Art. 17. Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi
deliberativ al facultăţii şi este alcătuit din reprezentanţii aleşi ai cadrelor
didactice şi de cercetare titulare şi reprezentanţii aleşi ai studenţilor.
Art. 18. (1) Componenţa membrilor Consiliului facultăţii este de
maximum 75 % cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25 %
studenţi. Norma de reprezentare pentru fiecare categorie de membri ai
Consiliului facultăţii se stabileşte de către Senatul universitar.
(2) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare sunt aleşi prin
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de
cercetare titulare din facultate, conform Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile
de conducere academică.
(3) Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi
secret de către studenţii facultăţii conform Metodologiei organizării şi
desfăşurării alegerilor reprezentanţilor studenţilor în structurile de
conducere academică.
(4) Membrii Consiliului facultăţii, reprezentanţi ai personalului
didactic şi de cercetare, sunt aleşi pentru un mandat de patru ani,
respectiv mandatul reprezentanţilor studenţilor încetează la finalizarea
13

perioadei de şcolarizare sau în alte situaţii în care nu mai deţin statutul
de student.
(5) Mandatul de membru în Consiliul facultăţii nu poate fi
exercitat prin reprezentare.
(6) Mandatul de membru în Consiliul facultăţii poate înceta în
orice moment prin demisia respectivului cadru didactic sau
reprezentant al studenţilor.
(7) În cazul eliberării unui loc în Consiliul facultăţii se
procedează la alegeri parţiale în cadrul structurii de la care a provenit
respectivul membru.
Art. 19. Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
a) audiază, în plen, candidaţii care şi-au exprimat intenţia de a
ocupa funcţia de decan al facultăţii şi avizează cel puţin doi candidaţi
pentru concursul public de selecţie, cu votul majorităţii simple a
membrilor şi pe baza metodologiei specifice elaborate de Senatul
universitar;
b) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi
funcţionarea facultăţii;
c) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes
ale facultăţii;
d) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
e) analizează şi înaintează anual spre aprobare Consiliului de
administraţie programele de studii oferite în cadrul domeniilor de
master;
f) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează
propuneri către Consiliul de administraţie de intrare în procedura de
lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în
misiunea academiei sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
g) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale
ale acestuia cu privire la starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii
şi respectarea eticii şi deontologiei profesionale universitare la nivelul
facultăţii;
h) propune Senatului universitar înfiinţarea, organizarea, divizarea,
comasarea sau desfiinţarea departamentelor din compunerea facultăţii;
i) precizează, anual, sarcinile didactice şi de cercetare pentru
întocmirea statelor de funcţii la nivelul departamentelor;
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j) avizează, anual, statele de funcţii ale personalului didactic şi
de cercetare întocmite de directorii de departamente;
k) avizează, la propunerea departamentelor, scoaterea la concurs
a posturilor didactice şi de cercetare vacante;
l) propune spre aprobare Senatului universitar componenţa
comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare propuse
de departament, respectiv aprobă rezultatele concursurilor;
m) înaintează propuneri Senatului universitar referitoare la
invitarea 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, pe o durată determinată;
n) aprobă planul manifestărilor ştiinţifice a căror organizare este
de competenţa facultăţii;
o) înaintează spre aprobare, anual, Senatului universitar propuneri
privind metodologia/procedura de admitere, cifrele de şcolarizare,
taxele de înscriere la concurs şi, după caz, situaţiile pentru care se
aplică scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor;
p) stabileşte responsabilităţi pentru publicarea informaţiilor pe
site-ul facultăţii;
q) avizează şi înaintează spre aprobare Senatului universitar
tipologia formaţiunilor de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea
prevederilor legale;
r) coordonează activităţile departamentelor subordonate facultăţii;
s) decide, la propunerea directorilor de departament, norma
didactică a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de
cercetare ştiinţifică sau echivalente ale acestora, care poate fi superioară
celei minime, fără a depăşi norma maximă prevăzută de
Legea educaţiei naţionale (16 ore convenţionale pe săptămână);
t) aprobă, în situaţia în care norma didactică săptămânală este
sub norma didactică săptămânală minimă sau în situaţia în care norma
personalului didactic, datorită specificului disciplinelor, nu are în
structura postului ore de curs, ca diferenţele până la norma didactică
minimă să se completeze cu activităţi de cercetare ştiinţifică,
cuantificabile conform metodologiei proprii;
u) înaintează Senatului universitar propuneri referitoare la
elaborarea/modificarea reglementărilor interne de la nivelul instituţiei;
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v) aplică hotărârile Senatului universitar şi ale Consiliului de
administraţie;
w) validează rezultatele alegerilor pentru funcţia de director de
departament;
x) avizează reglementările interne proprii;
y) avizează planurile de învăţământ elaborate de departamente;
z) avizează propunerile consiliilor departamentelor privind
exmatricularea studenţilor;
aa) stabileşte sancţiunile disciplinare prevăzute de Carta
universitară; după caz, în urma unei sesizări primite sau prin
autosesizare, în cazul unei abateri constatate direct, face propuneri de
sancţionare disciplinară, cu acordul a cel puţin 2/3 din numărul total al
membrilor Consiliului facultăţii;
bb) aplică următoarele sancţiuni disciplinare: avertisment scris,
diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu diminuarea
sau anularea indemnizaţiei de conducere;
cc) avizează fişa postului pentru personalul didactic şi de
cercetare, pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar şi pentru
personalul tehnico-administrativ;
dd) organizează concursurile pentru angajarea personalului
didactic şi de cercetare auxiliar şi nedidactic, potrivit legii;
ee) elaborează, avizează şi înaintează spre aprobare Senatului
universitar metodologiile specifice facultăţii.
Art. 20. (1) Consiliul facultăţii poate suspenda din funcţie
prodecanii, directorul şcolii de studii postuniversitare şi directorii de
departamente în condiţiile stabilite de normele legale şi poate propune
Consiliului de administraţie suspendarea din funcţie a decanului.
(2) Propunerea de suspendare a decanului, respectiv hotărârea de
suspendare a prodecanilor şi a directorului şcolii de studii
postuniversitare se face la solicitarea scrisă a cel puţin 1/3 din
membrii consiliului şi trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 din
numărul membrilor consiliului.
(3) Suspendarea directorilor de departamente se face la solicitarea
scrisă a cel puţin 1/2 din numărul membrilor departamentului şi
trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor
consiliului.

16

(4) Consiliul facultăţii poate decide ridicarea calităţii de membru
al consiliului numai în situaţia când departamentul care l-a propus îşi
retrage susţinerea, printr-o hotărâre luată cu jumătate plus unu din
totalul membrilor structurii respective, dacă numărul celor prezenţi
reprezintă 2/3 din numărul total al membrilor.
Art. 21. (1) Consiliul facultăţii îşi desfăşoară activitatea în
şedinţe ordinare, lunare, programate la începutul fiecărui semestru,
înaintea şedinţelor Senatului universitar al academiei. Pot fi
programate şedinţe extraordinare ale Consiliului facultăţii la
solicitarea decanului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor
acestuia.
(2) Şedinţele sunt anunţate cu cel puţin două zile înainte, prin
convocator, cu precizarea ordinii de zi şi difuzarea materialelor supuse
dezbaterii.
(3) Şedinţele Consiliului facultăţii sunt statutare dacă sunt
prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor consiliului.
Art. 22. (1) Hotărârile Consiliului facultăţii sunt adoptate cu
votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi (jumătate plus unu).
(2) Reprezentanţii studenţilor au drept de vot deplin în toate
situaţiile cu excepţia aprobării rezultatelor concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice sau de cercetare.
(3) Votul secret se aplică doar în situaţia alegerii sau demiterii
decanului, prodecanilor, directorului şcolii de studii postuniversitare şi
reprezentanţilor facultăţii în Senatul universitar.
(4) Hotărârile sunt consemnate în procese-verbale şi sunt
diseminate către membrii facultăţii prin reţeaua INTRAMAN.
Art. 23. (1) Pentru buna sa funcţionare, Consiliul facultăţii
constituie comisii cu activitate permanentă, prezidate de un membru
al acestuia, astfel:
a) comisii de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul
programelor de studii;
b) comisia pentru probleme studenţeşti şi sociale;
c) comisia pentru cercetare ştiinţifică, colaborări externe şi
activităţi editoriale.
(2) Pentru îndeplinirea anumitor obiective şi activităţi cu caracter
temporar, Consiliul facultăţii poate constitui comisii de specialitate
temporare.
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Art. 24. (1) Decanul este funcţie eligibilă, reprezintă facultatea şi
răspunde de managementul şi conducerea facultăţii.
(2) Decanul este ales prin concurs public organizat de către
rectorul universităţii la nivelul facultăţii, pentru o perioadă de patru ani.
La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau de la
orice facultate de profil din ţară ori din străinătate, pe baza audierii în
plenul Consiliului facultăţii, după ce au primit avizul de participare la
concurs. Candidaţii trebuie să deţină gradul didactic sau de cercetare
de cel puţin conferenţiar universitar, respectiv cercetător ştiinţific
gradul II. Consiliul facultăţii avizează minim doi candidaţi.
(3) Decanul are următoarele atribuţii:
a) conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile
rectorului, Consiliului de administraţie, Consiliului facultăţii şi ale
Senatului universitar;
b) monitorizează activităţile de selecţie, angajare, evaluare
periodică, formare, motivare şi încetare a relaţiilor contractuale de
muncă ale personalului facultăţii;
c) înaintează Senatului universitar propuneri referitoare la
metodologia de evaluare sumativă şi de evaluare continuă pe parcursul
programelor de studii;
d) anulează rezultatele unui examen sau ale unei evaluări atunci
când se dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin
încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;
e) dispune reorganizarea unui examen;
f) propune Consiliului facultăţii un procent de maximum 5 % din
numărul studenţilor cu frecvenţă dintr-un program de studii
universitare de licenţă, care pot parcurge doi ani de studii într-un
singur an în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei în
vigoare;
g) îşi desemnează prodecanii şi directorul şcolii de studii
postuniversitare, după numirea sa de către rector;
h) avizează atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic,
stabilite în fişa individuală a postului;
i) prezintă anual Consiliului facultăţii, în luna februarie, un
raport privind starea facultăţii;
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j) răspunde în faţa rectorului şi, după caz, în faţa Senatului
universitar, de buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a
posturilor didactice şi de cercetare vacante, în condiţiile respectării
normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
k) face propuneri de sancţionare disciplinară în urma unei sesizări
primite sau se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct;
l) pune în aplicare sancţiunile disciplinare.
Art. 25. (1) Prodecanii sunt desemnaţi de decanul facultăţii din
rândul cadrelor didactice şi de cercetare din facultate, care deţin gradul
didactic sau de cercetare de cel puţin conferenţiar universitar sau de
cel puţin cercetător ştiinţific gradul II, pe baza consultării Consiliului
facultăţii, după numirea acestuia de către rector.
(2) Persoanele numite în funcţia de prodecan asigură şi
îndeplinirea sarcinilor posturilor de pe care au fost promovaţi şi pot
beneficia de reducerea cu până la 30 % a normelor didactice, cu
aprobarea Senatului universitar.
(3) Prodecanii pot fi revocaţi din funcţie de către decan, pe timpul
mandatului său. În cazul revocării, aceştia îşi reiau activitatea
integrală pe posturile de pe care au fost promovaţi.
(4) Mandatul prodecanilor este cel mult egal cu mandatul
decanului care i-a numit, cu excepţia situaţiilor de întrerupere a
mandatului decanului, când mandatele acestora continuă până la
numirea noului decan.
Art. 26. Prodecanul pentru învăţământ se subordonează decanului şi
are următoarele responsabilităţi:
a) coordonează activităţile de elaborare a documentelor pe linia
evaluării interne şi asigurării calităţii educaţiei la nivelul facultăţii;
b) monitorizează, în colaborare cu Secţia Management
Educaţional, aplicarea prevederilor documentelor de organizare,
planificare şi evidenţă a învăţământului, respectiv de pregătire
metodică a personalului didactic;
c) coordonează stabilirea normei universitare a cadrelor didactice
din facultate şi verifică individualizarea normei în statele de funcţii ale
departamentelor şi în fişa postului;
d) urmăreşte îndeplinirea ordinelor şi precizărilor rectorului
(comandantului) şi respectarea programării orare a activităţilor didactice.

19

Art. 27. Prodecanul pentru cercetare ştiinţifică, inovare şi
dezvoltare se subordonează decanului şi are următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile de elaborare a documentelor pe linia
evaluării interne şi asigurării calităţii cercetării ştiinţifice, inovării şi
dezvoltării;
b) coordonează activităţile privind elaborarea actelor normative
(metodologii, regulamente) care se întocmesc de colective/membri
ale/ai facultăţii, conform hotărârilor Senatului universitar;
c) monitorizează activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
d) elaborează documentele referitoare la programele comunitare
şi relaţiile internaţionale cu implicaţii asupra facultăţii;
e) colaborează cu Secţia Cercetare Ştiinţifică pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu.
Art. 28. Directorul şcolii postuniversitare se subordonează
decanului şi are următoarele atribuţii:
a) asigură condiţii optime pentru desfăşurarea programelor
postuniversitare în spaţiile de învăţământ alocate şcolii
postuniversitare, în punctele de comandă, în centrele de cercetare, pe
timpul exerciţiilor desfăşurate în teren, precum şi în spaţiile de cazare
a cursanţilor;
b) verifică şi păstrează o evidenţă clară a prezenţei cursanţilor la
activităţile didactice şi propune decanului măsuri corective sau de
sancţionare, după caz, conform Cartei universitare, a cursanţilor care
absentează în mod repetat, cu excepţia celor care certifică motivele
medicale sau alte situaţii instituţionale;
c) identifică riscurile care pot genera pericole în spaţiile destinate
activităţilor şcolii şi propune măsuri de prevenire şi proceduri de
gestionare a acestora în cazul manifestării lor;
d) organizează instructajele cu cursanţii pe linia protecţiei muncii;
e) exercită şi alte responsabilităţi stabilite în Carta universitară;
f) aplică deciziile decanului şi hotărârile Consiliului facultăţii,
Consiliului de administraţie şi Senatului universitar.
Art. 29. (1) Directorul de departament realizează managementul
şi conducerea operativă a departamentului. În exercitarea acestei
funcţii, el este ajutat de Consiliul departamentului, conform Cartei
universitare.
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(2) Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ,
de statele de funcţii, de coordonarea cercetării ştiinţifice şi de
managementul financiar al departamentului.
Art. 30. (1) Consiliul departamentului este compus din personal
didactic şi de cercetare titular în cadrul departamentului şi ajută
directorul de departament în conducerea operativă a departamentului.
(2) Membrii Consiliului departamentului, fără excepţie, se
stabilesc prin votul direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi
cercetătorilor titulari ai departamentului.
(3) Principalele atribuţii ale Consiliului departamentului sunt:
a) monitorizează desfăşurarea programelor de studii din
domeniul de competenţă şi acţionează pentru îmbunătăţirea acestora,
în funcţie de situaţiile apărute pe parcursul anului universitar;
b) avizează statul de funcţii întocmit de directorul de departament
în baza sarcinilor didactice şi de cercetare precizate de către Consiliul
facultăţii şi a consultării membrilor departamentului;
c) propune norma didactică a personalului didactic care nu
desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente ale
acestora, care poate fi superioară celei minime, fără a depăşi norma
maximă prevăzută (16 ore convenţionale pe săptămână);
d) avizează angajarea, în calitate de profesori, conferenţiari şi
lectori universitari asociaţi invitaţi, a specialiştilor cu valoare
ştiinţifică recunoscută în domeniu, prin invenţii, inovaţii, premii,
publicaţii ştiinţifice, din ţară sau din străinătate, pe baza echivalării
nivelurilor posturilor didactice, pentru fiecare în parte, stabilită de
Senatul universitar;
e) face propuneri nominale de membri în componenţa Comisiei de etică;
f) după caz, în urma unei sesizări primite sau prin autosesizare, în
cazul unei abateri constatate direct, face propuneri de sancţionare
disciplinară, cu acordul a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor
departamentului;
g) elaborează proiectele planurilor de învăţământ ale programelor
de studii organizate de departament;
h) analizează fişele disciplinelor programelor de studii organizate
de departament;
i) propune planificările semestriale pe baza cărora se elaborează
programarea orară.
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Art. 31. Şeful Compartimentului Administrare Patrimoniu se
subordonează decanului şi are următoarele atribuţii:
a) asigură facultatea cu baza materială specifică desfăşurării
procesului de învăţământ, fiind în măsură să o prezinte;
b) ţine evidenţa materialelor şi tehnicii din dotarea facultăţii;
c) asigură suportul logistic necesar pentru executarea cursurilor,
seminariilor, laboratoarelor şi aplicaţiilor practice şi execută verificarea
acestuia la terminarea activităţii respective;
d) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei şi menţinerea
acesteia în toate încăperile şi sectoarele facultăţii;
e) urmăreşte respectarea regulilor pentru folosirea şi menţinerea
instalaţiilor din încăperi, prevenirea şi stingerea incendiilor în spaţiile
facultăţii şi menţinerea în stare bună a mijloacelor respective;
f) execută periodic instructaje specifice de protecţie a muncii,
protecţia mediului şi prevenire şi stingere a incendiilor;
g) asigură funcţionalitatea aparaturii şi tehnicii din gestiune şi
trimiterea acesteia la eventuale reparaţii/etalonări/control metrologic;
h) consiliază decanul facultăţii, directorii de departamente şi
cadrele didactice cu privire la solicitările de modernizare/îmbunătăţire a
bazei materiale a învăţământului;
i) întocmeşte documente pentru evidenţa operativă privind
activitatea zilnică.
Art. 32. Secretarul-şef de facultate se subordonează decanului şi
are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea secretarilor şi referenţilor din subordine
pe linia activităţilor curente din cadrul secretariatului facultăţii;
b) colaborează cu cadrele didactice, cu secretarul-şef al
academiei, secretarii şefi ai facultăţilor şi cu Secţia Management
Educaţional pe linia planificării activităţilor didactice şi întocmeşte
programarea orară la programele de studii gestionate de facultate;
c) întocmeşte situaţii centralizatoare cu rezultatele obţinute de
studenţi/cursanţi pe specialităţi, ani de învăţământ şi discipline
necesare pentru analizele periodice ale învăţământului, informări,
planuri de activitate, procese-verbale etc.;
d) planifică şi organizează examenele din sesiuni la anii repartizaţi;
e) ţine evidenţa rezultatelor obţinute de studenţi/cursanţi la examenele
semestriale/finale şi de certificare în cataloage şi registrul matricol;
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f) completează registrul de evidenţă a studenţilor/cursanţilor;
g) întocmeşte clasamentul pe ani al studenţilor/cursanţilor;
h) ţine evidenţa studenţilor
şi cursanţilor restanţieri pe
ani/cursuri repartizate;
i) preia,
înregistrează
şi
prelucrează
toate
cererile
studenţilor/cursanţilor privitoare la disciplinele opţionale/facultative,
participarea la activităţi studenţeşti cu caracter naţional şi
internaţional, participarea în tabere studenţeşti, întreruperea studiilor,
transferuri, prelungirea studiilor, replanificarea examenelor etc.;
j) coordonează activitatea privind modul de soluţionare a
corespondenţei facultăţii şi asigură multiplicarea lucrărilor de profil
necesare facultăţii.
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CAPITOLUL 4
ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art. 33. Organizarea procesului didactic la programele de studii
universitare şi programele postuniversitare se realizează în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei universitare, planurilor de învăţământ şi fişelor disciplinelor,
regulamentelor interne referitoare la studiile universitare de licenţă, de
masterat şi postuniversitare, respectiv hotărârilor Senatului universitar
şi Consiliului facultăţii.
Art. 34. Accederea în cadrul programelor de studii, programul orar,
sesiunile de examene, sesiunile de restanţe, examenul de finalizare a
studiilor, vacanţele, stagiul de practică, evaluarea se organizează şi se
desfăşoară pe baza normelor legale existente la nivel naţional şi a
celor elaborate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv a cadrului
normativ intern din Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu.
Art. 35. Procesul de învăţământ se organizează astfel încât să se
asigure realizarea tuturor obiectivelor prevăzute în Carta universitară.
Art. 36. (1) În planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului
formativ se vor avea în vedere, în scopul dezvoltării personalităţii
studenţilor, a afirmării capacităţii de creaţie a acestora, a stimulării
capacităţii de organizare şi conducere a procesului de
autoperfecţionare profesională şi ştiinţifică, următoarele:
a) promovarea învăţământului centrat pe student;
b) consolidarea statutului de partener al studenţilor în procesul de
formare profesională şi ştiinţifică;
c) aprofundarea pregătirii teoretice şi aplicative a studenţilor prin
îndrumarea studiului şi activităţi de tutorat efectuate de personalul
didactic;
d) prelegerile, conferinţele, informările tematice, alte forme de
organizare a învăţământului, destinate transmiterii cunoştinţelor la
temele cu un înalt grad de complexitate, se susţin de către personalul
didactic cu titlul didactic de lector universitar, conferenţiar sau
profesor universitar, cu aprobarea Consiliului facultăţii, şi de către
asistenţii universitari doctori în specialitatea care urmează a fi predată;
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e) seminarele (dezbaterile) se pregătesc şi se conduc de către
personalul didactic repartizat prin programarea orară;
f) unele exerciţii aplicative, al căror conţinut vizează perfecţionarea
unor deprinderi formate anterior pot fi pregătite şi conduse de studenţi.
(2) Tematica şedinţelor, bibliografia recomandată, materialele
teoretice sau cu caracter aplicativ se stabilesc de către personalul
didactic şi se transmit grupelor de studenţi în timp util pentru a putea fi
exploatate de studenţi fără restricţii, dar cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind informaţiile clasificate şi neclasificate.
Art. 37. Consultaţiile se organizează la iniţiativa departamentelor,
precum şi la cererea studenţilor, de regulă, în cadrul orelor de studiu
individual ale studenţilor.
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CAPITOLUL 5
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Art. 38. (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară de
către membrii facultăţii pe baza prevederilor legislaţiei existente la
nivel naţional, a instrucţiunilor, ordinelor şi dispoziţiunilor privind
activitatea de cercetare ştiinţifică în Ministerul Apărării Naţionale, a
Regulamentului cercetării ştiinţifice în Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” şi a Planului de cercetare ştiinţifică aprobate de
Senatul universitar.
(2) Cercetarea ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară în scopul
valorificării potenţialului de creaţie al personalului didactic şi a
studenţilor/masteranzilor, cu predilecţie în domeniile de interes pentru
academie şi Armata României.
(3) Direcţiile şi domeniile de interes sunt precizate într-o
concepţie unitară a învăţării – cercetării de nivel strategic în
îmbunătăţirea rezultatelor cercetării şi creşterii vizibilităţii
facultăţii/academiei, având în vedere direcţiile strategice pe plan intern
şi internaţional.
Art. 39. (1) Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică la
nivelul facultăţii este în responsabilitatea prodecanului pentru
cercetare ştiinţifică şi se realizează pe linie ierarhică prin directorii de
departamente.
(2) Coordonarea şi evaluarea rezultatelor activităţii de cercetare
ştiinţifică se face la nivelul academiei de Consiliul ştiinţific.
Art. 40. Rezultatele cercetării pot fi încorporate în cursurile şi
manualele universitare, însă accentul se va pune pe materializarea lor
în lucrări ştiinţifice publicate în reviste cu factor de impact şi scor de
relevanţă relativă în domeniile respective.
Art. 41. Cadrele didactice militare sau civile pot fi angajate în
proiecte de cercetare – dezvoltare organizate de alte structuri din
cadrul academiei şi/sau de alte instituţii de învăţământ superior sau
cercetare din ţară sau străinătate, conform prevederilor legale.
Art. 42. (1) Sarcinile de cercetare ştiinţifică se stabilesc în cadrul
planurilor de cercetare ştiinţifică ale departamentelor, respectiv
facultăţii, înainte de începutul fiecărui an universitar pentru anul
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universitar următor, în raport cu potenţialul de cercetare individuală,
al departamentelor, centrelor de cercetare şi al facultăţii.
(2) În cadrul planurilor de cercetare ştiinţifică ale departamentelor
pot fi cuprinse şi teme din planurile Ministerului Apărării Naţionale,
Statului Major al Forţelor Terestre, precum şi teme de interes major,
stabilite la nivelul academiei, facultăţii şi departamentelor.
(3) În activitatea de cercetare ştiinţifică va fi implicat tot
personalul didactic şi de cercetare din facultate, care este obligat,
potrivit reglementărilor legale în vigoare, să desfăşoare anual activitate
ştiinţifică verificabilă şi cuantificabilă.
(4) Studenţii efectuează cercetare ştiinţifică individual, în cadrul
cercurilor ştiinţifice sau participă în cadrul colectivelor unor programe
şi teme de cercetare ştiinţifică.
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CAPITOLUL 6
PERSONALUL DIDACTIC ŞI DE CERCETARE
Art. 43. (1) Prin personal didactic şi de cercetare se înţelege
personalul care deţine, în mod legal, unul dintre titlurile universitare
sau de cercetare prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
care aparţine unei instituţii de învăţământ superior şi care desfăşoară
activităţi didactice şi/sau de cercetare.
(2) În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu academia,
personalul didactic poate fi: titular sau asociat. Prin personal didactic
titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie didactică în
departamentele din cadrul facultăţilor academiei, obţinută prin
concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii.
(3) La concursul pentru ocuparea unui post didactic pot participa
persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nicio
discriminare, în condiţiile legii.
Art. 44. Cadrele didactice au următoarele responsabilităţi:
a) întocmesc fişa disciplinei la toate disciplinele cuprinse în
structura postului;
b) îndeplinesc sarcinile didactice şi de cercetare, precum şi
celelalte activităţi cuprinse în fişa postului didactic ocupat, la un nivel
calitativ cât mai înalt;
c) elaborează şi editează cursuri, manuale, îndrumare etc. la
disciplinele pe care le gestionează;
d) asigură desfăşurarea consultaţiilor, îndrumă elaborarea
lucrărilor de licenţă, a dizertaţiilor, proiectelor etc. de către studenţi;
e) respectă cerinţele metodologice şi deontologice privind
evaluarea studenţilor;
f) îndeplinesc sarcinile de ordin profesional şi administrativ
stabilite de decan, directorul de departament, şeful comisiei didactice,
respectiv de structurile de conducere ierarhic superioare.
Art. 45. Atribuţiile specifice personalului de cercetare sunt
cuprinse în fişele postului.
Art. 46. Menţinerea pe un post didactic/de cercetare este
condiţionată de performanţele didactice şi/sau ştiinţifice.
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CAPITOLUL 7
DISPOZIŢII FINALE
Art. 47. Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei
universitare şi poate fi modificat potrivit prevederilor acesteia.
Art. 48. Eventualele modificări determinate de intrarea în vigoare
a unor noi acte normative se pot face la cererea a cel puţin 1/3 din
numărul total al membrilor Consiliului facultăţii.
*
*

*

Discutat şi avizat în şedinţa Consiliului facultăţii din 30.09.2019.
Discutat şi adoptat în şedinţa Senatului universitar din 30.09.2019.
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Anexa nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A FACULTĂŢII DE MANAGEMENT MILITAR
DECAN

Şcoala de
Studii
Postuniversitare

Departamentul
Comunicaţii,
Tehnologia Informaţiei
şi Apărare Cibernetică

Centrul de Cercetare
Tehnologia Informaţiei
şi Apărare Cibernetică

Departamentul
Management

Departamentul
Ştiinţe Tehnice

Centrul de Cercetare
Managementul
Capabilităţilor
Organizaţionale

Compartimentul
Administrare
Patrimoniu

Secretariatul
facultăţii

Centrul de Cercetare
Tehnică şi Tehnologii
Militare
Centrul de
Modelare şi Simulare
Acţiuni Militare

Legendă:

Relaţii de subordonare
Relaţii de colaborare
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Anexa nr. 2

STRUCTURA DE CONDUCERE
A FACULTĂŢII DE MANAGEMENT MILITAR
Consiliul facultăţii

DECAN
Prodecan pentru
învăţământ

Prodecan pentru
cercetare ştiinţifică

Director Departament
Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei
şi Apărare Cibernetică

Director
Şcoală de Studii
Postuniversitare

Secretar-şef
facultate

Şef
Compartiment
Administrare Patrimoniu

Consiliul departamentului

Director Departament
Management

Consiliul departamentului

Director Departament
Ştiinţe Tehnice

Consiliul departamentului
Şef Centru de Modelare şi Simulare Acţiuni Militare
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Legendă:

Relaţii de subordonare
Relaţii de colaborare
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Marcela GREGER
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