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                      ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE 

 „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 

 

 

 

 

 

 

  
DD  II  SS  PP  OO  ZZ  II  ŢŢ  II  EE  

  
PENTRU APROBAREA 

 

REGULAMENTULUI 

DE FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA  

ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  
 

 

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE 

„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU,  

în baza prevederilor articolului 11 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 75 din  

12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

emite prezenta dispoziţie: 

Art. 1. Prevederile prezentului Regulament de funcţionare a Comisiei 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se aplică începând cu data aprobării în 

Senatul Universitar. 

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, se 

abrogă Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii, ediţia 2016. 

Art. 3. Documentul va fi tipărit la Editura Academiei Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” şi difuzat prin grija Bibliotecii Universitare a Academiei 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 

 

 

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE 

„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 

General de brigadă 

                            prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN 
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Secţiunea 1 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. (1) Comandantul (rectorul) Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate la 

nivelul fiecărui program de studii. 

(2) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Academia 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, precum şi pentru angajaţii acesteia. 

Art. 2. Documentele de referinţă pentru asigurarea şi evaluarea calităţii 

educaţiei în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu sunt: 
– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
– Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 
– Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările ulterioare; 
– Legea nr. 287/2004 privind consorţiile universitare, republicată, 2014; 
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei; 

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102 din 13 decembrie 2006 
pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei; 

– Hotărârea de Guvern nr. 1.418 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi 
a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Superior; 

– Hotărârea nr. 1.512 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea 
Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi 
a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006; 

– Hotărârea nr. 915 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei 
la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de 
evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei 
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior; 

– Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area (ESG), 2015, Brussels, Belgium; 

– S.M.G./S-62 din 06 august 2017, Dispoziţia şefului Statului Major 
General privind planificarea, organizarea şi executarea controlului şi 
autoevaluării structurilor militare din compunerea și subordinea Statului Major 
General; 

– S.M.Ap./S-13 din 03 martie 2020, Dispoziţia șefului Statului Major al 
Apărării pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei şefului Statului Major 
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General nr. S.M.G./S-62/2017 privind planificarea, organizarea şi executarea 
controlului şi autoevaluării structurilor militare din compunerea și subordinea 
Statului Major General; 

– Carta universitară; 
– Strategia de Asigurare a Calităţii Educației în Academia Forţelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu în perioada 2020-2024; 
– Codul de Asigurare a Calităţii în Academia Forţelor Terestre  

„Nicolae Bălcescu”. 

Art. 3. (1) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui 

program de studii şi ale Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 

Sibiu, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele 

de calitate. 

(2) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a 

măsurii în care Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu şi 

programele de studii din oferta educaţională a acesteia îndeplinesc standardele şi 

standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de 

structuri/comisii ale academiei, aceasta ia forma evaluării interne. În situaţia 

când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională 

specializată, respectiv structuri/comisii ale Ministerului Apărării Naţionale 

(M.Ap.N.), aceasta constituie evaluarea externă. 

(3) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de 

acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi 

implementare de programe de studii, prin care se formează încrederea 

beneficiarilor că Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 

îndeplineşte standardele de calitate anunţate. Aceasta este astfel promovată încât 

să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. 

(4) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune 

corectivă continuă din partea Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 

din Sibiu, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum 

şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă. 

(5) Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultate. 

Rezultatele sunt exprimate în cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini, care se 

obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de 

studii. 

Art. 4
1
. (1) Componentele de bază ale asigurării calităţii în educaţie, 

conform metodologiei la nivel naţional, sunt: 

a) criteriile; 

b) standardele şi standardele de referinţă; 

c) indicatorii de performanţă; 

d) calificările. 

 

                                                           
1
  Ordonanţa de Urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

actualizată, art. 8. 
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(2) Procesele prin care este asigurată calitatea în educaţie sunt următoarele: 

a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării; 

b) monitorizarea rezultatelor; 

c) evaluarea internă a rezultatelor; 

d) evaluarea externă a rezultatelor. 

 

Secţiunea a 2-a 

ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI PE LINIA EVALUĂRII 

ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI 
 

Art. 5. În Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu se 

constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

(C.E.A.C.), parte a Sistemului de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (S.E.A.C.). 

Art. 6. Conducerea operativă a C.E.A.C. este asigurată de comandantul 

(rectorul) academiei sau de un coordonator desemnat de acesta, de regulă, unul 

dintre prorectori. 

Art. 7. (1) Componenţa C.E.A.C. include: 

 trei reprezentanţi ai corpului profesoral propuși de comandantul 

(rectorul) academiei sau de un coordonator desemnat de acesta, de regulă, unul 

dintre prorectori, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea titlului de 

conferenţiar universitar, stabilite prin Ordin al ministrului educaţiei, conform  

art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, aleşi prin vot secret de Senatul Universitar; 

 un reprezentant al Centrului de Pregătire Militară, desemnat de 

prorector (locțiitor al comandantului pentru formare continuă și relația cu 

studenții); 

 un reprezentant al Secţiei Cercetare Știinţifică, desemnat de prorector 

(locțiitor al comandantului pentru cercetare științifică); 

 un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţiile studenţeşti; 

 un reprezentant al angajatorilor, în speţă Statul Major al Forţelor 

Terestre (SMFT). 

(2) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în academie, cu 

excepţia persoanei care asigură conducerea operativă. 

(3) Reprezentanții comisiei sunt propuşi de comandantul (rectorul) 

academiei sau de coordonatorul activităţilor comisiei desemnat de acesta, spre 

avizare de către Consiliul de Administraţie şi spre validare de Senatul 

Universitar al academiei. 

(4) Înlocuirea unui membru (în caz de demisie, mutare, pensionare, 

exmatriculare, transfer, absolvire etc.) se face printr-o procedură similară cu cea 

de desemnare. 

(5) Dizolvarea comisiei se poate face de către comandant (rector), cu avizul 

Consiliului de Administraţie şi al Senatului Universitar. 
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Art. 8. Atribuţiile C.E.A.C. sunt: 

a) coordonarea aplicării procedurilor şi desfăşurării activităţilor de 

evaluare şi asigurare a calităţii conform domeniilor, criteriilor, standardelor, 

standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă aprobaţi de Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.), 

respectiv implementarea standardelor şi indicatorilor de performanţă specifici 

elaboraţi la nivelul M.Ap.N.; 

b) elaborarea anuală a Raportului de Evaluare Internă privind Calitatea 

Educaţiei în academie, care este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin 

afişare sau publicare; 

c) formularea de propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d) organizarea şi coordonarea controalelor curente în scopul evaluării 

stadiului implementării standardelor de calitate la nivelul procesului formativ şi 

al activităţilor departamentelor/cursurilor, conform prevederilor Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv actelor 

normative elaborate la nivelul M.Ap.N.; 

e) monitorizarea funcţionalităţii Sistemului de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii (S.E.A.C.) şi promovarea valorilor caracteristice unei culturi a calităţii; 

f) îndrumarea/consilierea comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii la nivelul programului de studii. 

Art. 9. (1) Activitatea C.E.A.C. este sprijinită din punct de vedere 

administrativ de Biroul Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei/Secţia 

Management Educaţional. 

(2) Această microstructură desfăşoară activităţi de secretariat,  

de planificare a controalelor pe linia asigurării calităţii educaţiei şi de elaborare a 

proiectelor documentelor din responsabilitatea comisiei. 

Art. 10. (1) La nivelul fiecărui program de studii se constituie o comisie 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii formată, de regulă, din 2-4 reprezentanţi 

ai personalului didactic (dintre care unul este președintele comisiei) şi un 

reprezentant al studenţilor înmatriculaţi la programul de studii respectiv. 

(2) Componenţa acestor comisii este validată de Consiliul facultăţii,  

la propunerea decanului. 

(3) Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul 

programului de studii sunt: 

a) elaborarea anuală a Raportului de Evaluare Internă la nivelul 

programului de studii; 

b) formularea de propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

c) monitorizarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii conform domeniilor, criteriilor, standardelor, standardelor de 

referinţă şi indicatorilor de performanţă aprobaţi de A.R.A.C.I.S., respectiv 

standardelor şi indicatorilor de performanţă specifici elaboraţi la nivelul 

Ministerului Apărării Naţionale. 
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Secţiunea a 3-a 

FUNCŢIONAREA COMISIEI PENTRU EVALUAREA  

ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 
 

Art. 11. Comisia se întruneşte, de regulă, trimestrial şi ori de câte ori este 

nevoie. Cvorumul este realizat prin participarea la şedinţă a cel puţin jumătate din 

membrii comisiei, deciziile fiind validate prin vot deschis, cu majoritate simplă. 

Art. 12. (1) Comisia propune spre avizare Consiliului de Administraţie, 

respectiv spre aprobare Senatului Universitar, proiectele Strategiei de Asigurare 

a Calităţii Educaţiei în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 

Sibiu şi Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii. 

(2) Strategia de Asigurare a Calităţii Educaţiei în Academia Forţelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu se aprobă pentru o perioadă de patru ani, 

de regulă aceeaşi cu mandatul structurilor de conducere, şi se implementează 

prin planuri operaţionale anuale. 

(3) Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii se actualizează în funcţie de prevederile legislaţiei în 

vigoare, de standardele de calitate adoptate la nivel naţional, respectiv 

departamental şi de procedurile aprobate. 

(4) Rapoartele de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei la nivelul 

programelor de studii sunt întocmite de către comisiile constituite la acest nivel 

şi aprobate de consiliile facultăţilor, până la data de 10 octombrie a fiecărui an. 

Ulterior aprobării, rapoartele sunt transmise Biroului Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii Educaţiei, în format letric şi electronic. 

(5) Raportul Instituţional de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei se 

întocmeşte în proiect de către Biroul Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei, 

se avizează de C.E.A.C., se aprobă de comandant (rector) şi Senatul Universitar, 

respectiv se publică pe site-ul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 

Sibiu, până la data de 30 octombrie a fiecărui an. 

Art. 13. (1) Perioadele în care se desfăşoară evaluări interne periodice ale 

calităţii educaţiei la nivelul departamentelor/facultăţilor, respectiv cursurilor/ 

Centrului de Pregătire Militară și Centrului de limbi străine al Statului Major al 

Forțelor Terestre sunt integrate în Planul cu principalele activităţi al Academiei 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu elaborat anual, prin grija 

Biroului Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei. 

(2) În vederea desfăşurării evaluării interne periodice a calităţii educaţiei, 

C.E.A.C. propune spre aprobarea comandantului (rectorului) un plan al 

controlului curent pe linia asigurării calităţii educaţiei şi componenţa nominală a 

comisiei de control. 

Art. 14. Cadrele didactice şi personalul academiei pot face propuneri de 

îmbunătăţire a calităţii direct către C.E.A.C., pentru procedurile şi standardele 

care nu aparţin de departamente, cursuri sau structuri din sistemul de calitate. 
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Secţiunea a 4-a 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 15. Documentele elaborate în domeniu sunt documente publice, cu 

excepţia celor care, prin instrucţiuni specifice M.Ap.N., sunt clasificate. Ulterior 

aprobării, acestea se înregistrează, se păstrează şi se arhivează în scopul 

evaluării periodice a departamentelor, programelor de studii şi instituţiei. 

 

 

 

 

 

 

Discutat şi adoptat în şedinţa Senatului Universitar din data de 18.03.2022. 
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