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PREAMBUL 

Codul de asigurare a calităţii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” nu conţine elemente de legislaţie, reprezentând un ghid axiologic al 
efortului instituţional orientat spre implementarea unui sistem de asigurare şi 
evaluare a calităţii educaţiei fundamentat pe principii, politici şi obiective 
acceptate în managementul universităţilor pe plan naţional şi internaţional. În 
acelaşi timp, codul permite individualizarea practicilor instituţionale privind 
asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei în concordanţă cu misiunea asumată, 
tradiţiile învăţământului militar românesc, caracteristicile culturii organizaţionale 
şi strategia adoptată. 

Se presupune că Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” trebuie 
să se asigure că, în toate cazurile, prevederile codului trebuie să se armonizeze 
cu legislaţia în vigoare. 
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Secţiunea 1 
CONSIDERAŢII GENERALE 

 
Art. 1. Misiunea constitutivă a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu”, ca parte a sistemului naţional de învăţământ superior în calitate de 
universitate de educaţie şi cercetare, este de a genera şi de a transfera cunoaştere 
prin: 

a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar şi postuniversitar a 
ofiţerilor pentru toate armele/specialităţile militare aparţinând Forţelor 
Terestre, precum şi a specialiştilor militari şi civili pentru alţi beneficiari interni 
şi externi, potrivit protocoalelor/contractelor încheiate în acest sens; 

b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin 
creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, precum şi valorificarea şi 
diseminarea rezultatelor acestora. 

Art. 2. (1) Asigurarea calităţii învăţământului şi a cercetării ştiinţifice este 
o componentă esenţială a răspunderii publice a Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”, fiind statuată ca obligaţie în art. 192 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. Evaluarea rezultatelor acestui proces atestă capacitatea 
academiei de a satisface aşteptările părţilor interesate şi încrederea publică. 

(2) Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele 
învăţării, exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care 
se formează, dezvoltă şi perfecţionează prin parcurgerea şi finalizarea unui 
program/ciclu de studii. 

Art. 3. Controlul calităţii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” integrează activităţi de verificare desfăşurate sistematic de structurile 
instituţionale/membrii comunităţii universitare, în scopul monitorizării 
respectării standardelor de calitate a educaţiei prestabilite. 

Art. 4. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” presupune alegerea celor mai relevante standarde de 
referinţă, adoptarea bunelor practici/proceduri aplicate în sistemul de învăţământ 
universitar, respectiv stabilirea unor acţiuni corective la nivelul tuturor 
proceselor instituţionale. 

Art. 5. Documentele de referinţă care stau la baza elaborării prezentului 
cod sunt: 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei; 

• O.U.G. nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 
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• Cod de bune practici pentru Departamentele de asigurare a calităţii 
din instituţiile de învăţământ superior din România, Bucureşti, 2008 – Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.); 

• Legea nr. 287/2004 privind consorţiile universitare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea 
studiilor universitare de masterat; 

• Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.928/21.04.2005 privind 
asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ 
superior; 

• Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 146/2014 privind aprobarea 
Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii 
universitare de master acreditate; 

• SR ISO ISO IWA 2:2009 Sisteme de management al calităţii. Linii 
directoare pentru aplicarea standardului ISO 2001 în organizaţii din domeniul 
educaţiei; 

• Standarde şi linii directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European 
al Învăţământului Superior (E.S.G.) aprobate de Conferinţa Ministerială de la 
Erevan, 14-15 mai 2015; 

• Metodologia de evaluare externă a calităţii, standardele, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.). 

 
 

Secţiunea a 2-a 
SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE 

 
Art. 6. Codul de asigurare a calităţii în Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” cuprinde un set de principii, norme şi obiective pe baza cărora 
se desfăşoară acţiunile de asigurare şi de evaluare a calităţii proceselor, care întreţin 
funcţionarea şi funcţionalitatea instituţiei, după cum urmează: 

• activităţi didactice şi de instruire aferente ciclurilor de studii 
universitare, respectiv învăţământului postuniversitar; 

• activităţi de cercetare ştiinţifică; 
• activităţi de perfecţionare profesională a personalului didactic, respectiv 

a Corpului instructorilor militari; 
• activităţi administrative. 
Art. 7. (1) Prin adoptarea codului, academia demonstrează că: 
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• a implementat cerinţele art. 213, alin. (2), litera f) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• asigură conformitatea cu politica de calitate a Agenţiei Române de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.); 

• furnizează consecvent servicii educaţionale care satisfac cerinţele 
reglementărilor în vigoare şi ale părţilor interesate (studenţi, cursanţi, Corpul 
cadeţilor „gl. Nicolae Uscoi”, Forţele Terestre din Armata României, alte 
structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
comunitatea locală). 

(2) Codul stabileşte elementele componente ale Sistemului de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii (S.E.A.C.), respectiv atribuţiile acestor structuri. 
 
 

Secţiunea a 3-a 
PRINCIPII 

 
Art. 8. (1) Codul de asigurare a calităţii educaţiei, unul din pilonii culturii 

organizaţionale a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, are menirea 
de a promova principiile capabile să susţină identitatea şi responsabilitatea 
instituţională, încrederea publică şi cooperarea cu alte componente ale 
sistemului educaţional şi societal. 

(2) Principiile asumate instituţional în relaţiile cu părţile interesate sunt 
congruente cu cele prezentate în documentele de referinţă, respectiv Linii 
directoare pentru aplicarea standardului ISO 2001 în organizaţii din domeniul 
educaţiei (în SR ISO ISO IWA 2:2009), Standarde şi linii directoare pentru 
asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior (E.S.G.) 
aprobate de Conferinţa Ministerială de la Erevan, 14-15 mai 2015, Metodologia 
de evaluare externă a calităţii, standardele, standardele de referinţă şi lista 
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.). Acest ansamblu include: 

a) principiul referinţei europene: calitatea proceselor instituţionale şi a 
rezultatelor acestora este asigurată la un nivel concordant cu standardele de 
referinţă şi indicatorii de performanţă aplicabili în sistemul de învăţământ 
superior românesc, respectiv Spaţiul European al Învăţământului Superior; 

b) principiul autonomiei universitare: strategia instituţională şi 
modalităţile de gestionare a resurselor în vederea realizării obiectivelor sunt 
stabilite de structurile şi funcţiile de conducere potrivit competenţelor atribuite, 
cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale actelor 
subsecvente emise de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Educaţiei 
Naţionale; 
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c) principiul respectării legalităţii: activităţile proprii sunt planificate, 
organizate, desfăşurate şi evaluate, respectiv documentele sunt elaborate în 
concordanţă deplină cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale actelor normative 
departamentale subsecvente; 

d) principiul responsabilităţii: Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” şi membrii comunităţii universitare îşi asumă răspunderea 
instituţională, respectiv individuală pentru performanţele realizate şi opiniile 
exprimate în mediul universitar şi public, fiind în măsură oricând să dovedească 
acordul dintre acestea şi reglementările legale în vigoare şi regulile interne ale 
instituţiei; 

e) principiul transparenţei: Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” asigură vizibilitatea deciziei şi a rezultatelor, accesul liber al fiecărei 
părţi interesate la informaţii, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind 
protecţia informaţiilor clasificate, respectiv încurajează dialogul instituţional cu 
părţile interesate în scopul îmbunătăţirii ofertei educaţionale; 

f) principiul obiectivităţii: părţilor interesate le sunt furnizate informaţii 
corecte, neregulile şi constatările nu sunt ascunse sau denaturate, iar deciziile cu 
privire la calitate sunt fundamentate exclusiv pe date cu caracter factual, 
obţinute din înregistrări relevante şi de încredere cu privire la calitatea 
serviciilor universitare; 

g) principiul imparţialităţii: exprimarea onestă şi neutră a opiniilor de 
către membrii comunităţii universitare este susţinută instituţional, fără 
discriminări de orice natură; 

h) principiul profesionalismului şi competenţei profesionale: exigenţă şi 
implicare profundă în rezolvarea sarcinilor şi asumarea obligaţiei morale de a 
lucra pentru îmbunătăţirea calităţii activităţilor realizate; 

i) principiul focalizării spre procese: activităţile de asigurare a calităţii 
din cadrul academiei au o abordare pe bază de proces, fiind identificată măsura 
în care fiecare proces creează valoare pentru o anumită parte interesată; 

j) principiul optimizării proceselor: îndeplinirea funcţiilor dedicate de 
către fiecare proces care contribuie la atingerea obiectivelor privitoare la 
asigurarea calităţii (abordarea managementului ca sistem); 

k) principiul îmbunătăţirii continue: în esenţă, se referă la capacitatea 
academiei de a răspunde schimbărilor rapide – fie ele ameninţări sau oportunităţi 
– din lumea educaţiei, reflectată în viteza de modificare a ofertei universitare ca 
reacţie la modificarea cerinţelor părţilor interesate; 

l) principiul leadershipului vizionar: conducerea academiei are rolul de a 
elabora viziunea, de a crea politicile şi strategiile necesare pentru a face 
universitatea capabilă să răspundă cu promptitudine la schimbările din mediul 
educaţional şi din societate; 

m) principiul recunoaşterii universităţii de către părţile interesate: 
acreditarea în urma unor evaluări externe, premierea pentru calitate, acceptarea 
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academiei în consorţii şi reţele naţionale şi internaţionale de parteneri sunt căi de 
obţinere a recunoaşterii calităţii activităţii academiei; 

n) principiul creării de valoare pentru studenţi: satisfacerea necesităţilor 
studenţilor de a învăţa şi de a avea un context optim în care să înveţe, respectiv 
măsurarea satisfacţiei acestora în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite prin 
ameliorarea proceselor implicate, reprezintă priorităţi instituţionale; 

o) principiul promovării valorilor sociale: promovarea în procesele de 
învăţare şi în procesele interne a valorilor sociale precum etica, patriotismul, 
protecţia mediului etc. contribuie la o apreciere justă cu privire la valoarea 
adăugată de academie în societate, prin serviciile educaţionale oferite; 

p) principiul colaborării cu partenerii (entităţi academice şi 
nonacademice cu care se încheie parteneriate instituţionale): scopul 
primordial al parteneriatelor vizează crearea de relaţii reciproc avantajoase prin 
care sunt accesate şi transferate cunoştinţe valoroase către cei care învaţă 
(studenţi, cadre didactice, cercetători etc.); 

q) principiul reprezentării studenţilor şi a beneficiarilor: în cadrul 
comisiilor cu activitate exclusivă în domeniul asigurării calităţii sunt prezenţi 
reprezentanţi ai părţilor interesate relevante, în scopul susţinerii directe a 
intereselor acestora în ceea ce priveşte modul de funcţionare al academiei; 

r) principiul implicării personalului academiei în toate demersurile 
privind asigurarea calităţii: permite valorizarea şi valorificarea competenţelor, 
experienţei, abilităţilor şi creativităţii membrilor comunităţii universitare; 

s) principiul asigurării calităţii în toate structurile: organizarea 
sistemului instituţional pentru asigurarea şi evaluarea calităţii presupune 
includerea responsabilităţilor specifice în atribuţiile funcţionale ale fiecărui 
membru al comunităţii academice şi ale fiecărei structuri funcţionale; 

ş) principiul îndeplinirii cerinţelor minimale: implică raportarea 
asigurării calităţii la cerinţele minimale ale unor seturi de standarde sau de 
criterii de evaluare, precum şi monitorizarea evoluţiei acesteia şi implementarea 
de acţiuni corective pentru modificarea stării proceselor instituţionale implicate 
în satisfacerea necesităţilor părţilor direct interesate; 

t) principiul implicării în adaptarea standardelor şi criteriilor de 
evaluare: în cazul referenţialelor care nu sunt în acord cu necesităţile reale ale 
părţilor interesate, academia se angajează să acţioneze în relaţia cu organizaţia 
emitentă, pentru a propune aducerea standardelor şi criteriilor în acord cu aceste 
interese. 
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Secţiunea a 4-a 
OBIECTIVE, STANDARDE ŞI LINII DIRECTOARE PENTRU 

ASIGURAREA CALITĂŢII 
 

Art. 9. Obiectivele Codului de asigurare a calităţii sunt următoarele: 
a) să stabilească repere etice pentru toţi cei implicaţi în asigurarea şi evaluarea 

calităţii; 
b) să servească drept suport pentru realizarea procesului de autoevaluare şi 

asigurare a calităţii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”; 
c) să faciliteze continuitatea procesului de evaluare şi asigurare a calităţii; 
d) să asigure armonizarea sistemului intern de standarde şi indicatori de 

performanţă aferente programelor de studii cu sistemul de standarde şi indicatori 
practicat în evaluarea externă a calităţii educaţiei de către agenţiile specializate 
naţionale şi internaţionale; 

e) să asigure transparenţa în relaţiile dintre evaluatori, evaluaţi şi alte părţi 
interesate; 

f) să asigure respectarea normelor deontologice în procesul de 
autoevaluare internă a programelor de studii; 

g) să asigure promovarea şi susţinerea parteneriatelor şi proceselor de 
integrare a diverselor structuri din cadrul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” pe plan naţional şi internaţional; 

h) să promoveze încrederea în aplicarea criteriilor, standardelor şi 
procedurilor de evaluare a calităţii din Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”; 

i) să stabilească mecanismele şi procedurile instituţionale de evaluare, 
analiză şi îmbunătăţire continuă a calităţii; 

j) să producă şi să disemineze informaţii sistematice privind calitatea 
serviciilor oferite de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
(educaţionale, de cercetare, sociale etc.) către părţile interesate; 

k) să dezvolte o cultură a calităţii care să implice toţi membrii comunităţii 
academice. 

Art. 10. Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii 
integrează următoarele: 

a) politici pentru asigurarea calităţii: academia trebuie să aibă o strategie 
pentru asigurarea calităţii ca parte a managementului strategic şi aceasta este 
publică; actorii interni trebuie să dezvolte şi să implementeze această strategie 
prin intermediul unor structuri şi procese adecvate, implicând în acelaşi timp şi 
actori externi; 

b) proiectarea şi aprobarea programelor de studii: programele de studii 
trebuie proiectate în aşa fel încât să realizeze obiectivele pentru care au fost 
create, incluzând rezultatele aşteptate ale învăţării; calificarea rezultată în urma 
unui program trebuie specificată clar şi comunicată părţilor interesate, făcând 
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referire la nivelul corespunzător din Cadrul Naţional al Calificărilor specific 
învăţământului superior, şi, în consecinţă, la Cadrul Calificărilor din Spaţiul 
European al Învăţământului Superior; 

c) monitorizarea continuă şi evaluarea internă periodică a programelor 
de studii: evaluările trebuie să conducă la îmbunătăţirea continuă a programelor 
de studii şi orice măsură planificată sau implementată ca rezultat al evaluării 
trebuie comunicată tuturor celor interesaţi; 

d) evaluarea externă periodică a calităţii: Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” trebuie să se supună periodic evaluării externe a calităţii de 
către A.R.A.C.I.S., în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

e) învăţarea, predarea şi evaluarea centrate pe student: academia trebuie 
să se asigure că programele sunt oferite în aşa fel încât să încurajeze studenţii să 
aibă un rol activ în realizarea procesului de învăţare şi că evaluarea studenţilor 
reflectă această abordare; 

f) admiterea studenţilor, parcursul educaţional, recunoaşterea şi 
certificarea: academia trebuie să aplice în mod consecvent reglementările, 
definite şi publicate în prealabil, referitoare la toate fazele ciclului „vieţii de 
student”, cum ar fi admiterea, evoluţia pe parcursul studiilor, recunoaşterea şi 
certificarea rezultatelor studiilor; 

g) personalul academic: academia trebuie să se asigure de competenţa 
cadrelor lor didactice prin derularea unor procese corecte şi transparente de 
recrutare şi dezvoltare a personalului; 

h) resurse de învăţare şi sprijin pentru studenţi: academia trebuie să 
dispună de finanţare suficientă pentru activităţile de învăţare şi predare şi să se 
asigure că sunt oferite resurse de învăţare şi servicii de sprijin pentru studenţi 
adecvate şi uşor accesibile; 

i) managementul informaţiei: academia trebuie să se asigure că sunt 
colectate, analizate şi utilizate informaţii relevante pentru gestionarea eficientă a 
programelor de studii şi a altor activităţi; 

j) informarea publicului: academia trebuie să publice informaţii despre 
activităţile instituţionale, incluzând informaţii despre programele de studii, care 
sunt clare, precise, obiective, actualizate şi uşor accesibile. 

 
 

  



 
13 

Secţiunea a 5-a 
STRUCTURI ŞI MECANISME DE APLICARE  
A CODULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

 
Art. 11. Pentru implementarea în Academia Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” a principiilor, standardelor şi activităţilor specifice liniilor directoare 
pentru asigurarea calităţii se constituie Sistemul de evaluare şi asigurare a 
calităţii (S.E.A.C.). Acesta este structurat astfel: 

a) la nivel instituţional: 
• Senatul universitar; 
• Consiliul de administraţie; 
• Consiliul pentru studiile universitare de doctorat; 
• Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.); 
• Biroul evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei. 

b) La nivel facultate/şcoală doctorală: 
• Consiliul şcolii doctorale; 
• Consiliul facultăţii; 
• Consiliul departamentului. 

c) La nivel program de studiu: 
• comisie de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

d) La nivel individual. 
Art. 12. Comandantul (rectorul) Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. Acesta poate 
asigura conducerea operativă a C.E.A.C. sau poate desemna un coordonator care 
să preia aceste atribuţii, de regulă, unul dintre prorectori. 

Art. 13. La nivelul facultăţii, decanul este direct responsabil pentru 
managementul calităţii, inclusiv pentru Şcoala de studii postuniversitare. Acesta 
poate delega competenţele de conducere operativă a sistemului de asigurare a 
calităţii unui prodecan, care asigură şi relaţia directă a facultăţii cu Comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivel instituţional. 

Art. 14. La nivelul Şcolii doctorale, responsabilitatea pentru managementul 
calităţii revine directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, 
care asigură şi relaţia directă a şcolii doctorale cu Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii de la nivel instituţional. 

Art. 15. La nivelul departamentelor şi al structurilor de cercetare, 
responsabilitatea pentru managementul calităţii revine directorilor acestora. 

Art. 16. La nivelul structurilor administrative şi de servicii, 
responsabilitatea pentru managementul calităţii revine directorului administrativ. 
Acesta poate delega unele dintre competenţele de conducere operativă a 
sistemului de asigurare a calităţii unor persoane din compartimentele şi serviciile 
specializate. 
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Art. 17. Direcţiile de acţiune, atribuţiile structurilor şi mecanismele 
concrete de realizare a activităţilor specifice asigurării şi evaluării calităţii în 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” sunt precizate în documente 
interne, aprobate de Senatul universitar, şi anume: 

• Strategia de asigurare a calităţii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”; 

• Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii. 

 
 

Secţiunea a 6-a 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 18. (1) Aplicarea Codului de asigurare a calităţii în Academia 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” nu exclude şi nu înlocuieşte drepturile şi 
obligaţiile legale cuprinse în alte documente care privesc asigurarea calităţii şi 
nu se substituie altor coduri elaborate de Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

(2) Codul de asigurare a calităţii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” poate fi îmbunătăţit şi actualizat în conformitate cu sugestiile venite 
de la beneficiari şi cu situaţia naţională şi internaţională în domeniul 
managementului şi asigurării calităţii în învăţământul superior. 

 
 
Prezentul Cod a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului universitar al Academiei 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, din data de 18.01.2017. 
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