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Capitolul 1 
D IS P O Z IŢ II G E N E R A L E  

 
 Art. 1. A cad em ia T eh n ică M ilitară  este instituţie m ilitară de învăţăm ânt 
superior, subordonată M inisterului A părării N aţionale, parte com ponentă a 
sistemului naţional de învăţăm ânt, care îndeplineşte, în dom eniile de 
com petenţă, m isiuni de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică, care funcţionează 
în baza prevederilor C onstituţiei R om âniei, cadrului legislativ adoptat de către 
Parlament, ordinelor m inistrului apărării naţionale, m inistrului educaţiei şi 
cercetării, cu un buget form at din resurse alocate de stat şi din cele provenite din 
alte surse, în condiţiile legii. 
 Art. 2. L a originea învăţăm ântului superior politehnic militar stau 
structurile de învăţăm ânt m ilitare şi civile (institute, şcoli, secţii) create în 
perioada 1927-1936, destinate a form a ingineri m ilitari pentru arm ată şi industria 
de apărare. D ezideratul arm atei de a avea propria sa instituţie de învăţăm ânt 
superior politehnic s-a realizat în anul 1949. 
 Art. 3. (1) În baza D ecretului nr. 371 din 14.09.1949 a fost înfiinţată 
A cadem ia T ehnică M ilitară, având m isiunea „ să form eze ofiţeri ingineri cu o 
pregătire corespunzătoare specificului tehnic al diferitelo r arme, necesari 
pentru încadrarea com andam entelor, unităţilor, form aţiunilor şi instituţiilor 
militare de specialitate” , organizată pe cinci facultăţi: A rm am ent şi m uniţii, 
T ancuri şi m oto -mecanizate, A viaţie, Transmisiuni, M arină. Începând cu anul 
1950, A cadem ia T ehnică M ilitară a fost organizată pe opt facultăţi, la cele 
iniţiale adăugându -se facultăţile C him ie A plicată , C onstrucţii şi F ortificaţii, 
Geodezie. 
 (2) P rin H otărârea C onsiliului de M iniştri nr. 660 din 06.03.1953, 
A cadem ia T ehnică M ilitară a fost abilitată să organizeze pregătirea prin 
doctorat. 
 (3) Prin Decretul nr. 214 din 13.06.1959, A cadem ia T ehnică M ilitară s-a 
regăsit în  A cadem ia M ilitară G enerală, funcţionând sub denum irea „Facultatea 
M ilitară T ehnică” . F acultatea avea în organizare secţiile Armament, Tancuri-
Auto, E lectronică , A viaţie şi M arină , Geniu, Geodezie şi Chimie. 
 (4) P rin D ecretul nr. 1037 din 01.01.1968 a luat fiinţă, în cadrul 
Academiei Militare, Sectorul tehnic organizat iniţial pe patru facultăţi după care, 
succesiv, a funcţionat pe două facultăţi (M ecanică , E lectronică şi Electrotehnică 
Militară) şi 2 -3 secţii (A rtilerie şi rachete, C him ie m ilitară , C onstrucţii 
militare).  
 (5) Din anul 1988, în baza H otărârii C onsiliului de A părare al R om âniei 
nr. A.C. 090 din 13.07.1987, Sectorul tehnic a fost desfiinţat şi înlocuit cu 
F acultatea T ehnică M ilitară , care avea în structură două catedre independente 
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(M ecanică şi tehnologie, M atem atică, fizică şi desen tehnic) şi trei secţii 
(R adioelectronică , Blindate şi aviaţie, Rachete, arm am ent şi m uniţii). 
 (6) P rin H otărârea G uvernului R om âniei nr. 550 din 17.05.1990, 
A cadem ia T ehnică M ilitară a redevenit instituţie de sine stătătoare, fiind 
organizată pe patru facultăţi (A rm am ent, R achete şi M uniţii, A viaţie şi B lindate, 
E lectronică şi Inform atică , G eniu, G eodezie şi C onstrucţii). Conform Ordinului 
m inistrului apărării naţionale nr. S /M  5859 din 10.09.1990, specializările de 
ingineri din arm a „m arină” se pregătesc la A cadem ia N avală „Mircea cel 
B ătrân” din C onstanţa, cu excepţia a trei g rupe din anii II, III şi IV  care au 
continuat pregătirea în A cadem ia T ehnică M ilitară; ultim a  prom oţie de ingineri 
din arm a „m arină”, specialitatea „A rtilerie navală şi arm e sub apă”, a absolvit 
academia în anul 1994. 
 (7) P rin H otărârea G uvernului R om âniei nr. 612 din 30.09.1992, s-a 
reconfirmat statutul juridic al Academiei Tehnice Militare, fiind reinvestită cu 
m isiuni de învăţăm ânt superior şi de cercetare ştiinţifică. 
 (8) La data de 01.01.1998, A cadem ia T ehnică M ilitară a fost reorganizată 
pe trei facultăţi: Facultatea de Armament, Rachete, M uniţii şi G eniu , Facultatea 
de B lindate şi A viaţie şi Facultatea de R adiolocaţie, T ransm isiuni şi 
Echipamente de Automatizarea Conducerii Trupelor. 
 (9) Începând cu 01.08.2004, A cadem ia T ehnică M ilitară are în structură 
două facultăţi: Facultatea de Sisteme Integrate de Armament şi Facultatea de 
Sistem e E lectronice şi Inform atice M ilitare. 
 (10) A cadem ia T ehnică M ilitară organizează, în condiţiile legii, 
urm ătoarele program e de studii: studii universitare de licenţă, studii universitare 
de masterat, studii universitare de doctorat, cursuri postuniversitare, cursuri de 
carieră, cursuri de specializare (de nivel), precum  şi alte cursuri din dom eniul de 
com petenţă, la solicitarea beneficiarilor. 
 Art. 4. (1) Academia Tehnică M ilitară are o structură specifică 
instituţiilor de învăţăm ânt superior, iar din punct de vedere militar este asim ilată 
eşalonului de mare unitate.  
 (2) Academiei Tehnice Militare i-a fost acordat drapelul de luptă p rin 
Decretul prezidenţial nr. 75 din 04.05.1995. 
 (3) Identitatea instituţiei este definită prin: 
  a) nume: Academia Teh n ică Militară; 
  b) însemne: em b lem ă, in sign ă; 
  c) deviză: PER ASPERA AD ASTRA; 
  d) sediul de bază: B u cu reşti, B u levard u l G eorge C oşb u c, 
     nr. 81-83, cod 050141, sector 5; 
  e) pagină Web: www.mta.ro; 
  f) e-mail: atm@mta.ro; 

mailto:atm@mta.ro
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  g) drapel de luptă şi indicativ, ca instituţie m ilitară. 
 (4) Ziua Academiei Tehnice Militare se sărbătoreşte la data de 17 Mai, 
prin organizarea unor manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive şi festivităţi 
dedicate. 
 Art. 5. A cadem ia T ehnică M ilitară funcţionează în baza prevederilor 
C onstituţiei R om âniei, a reglem entărilor stabilite pe plan naţional referitoare la 
procesul de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică, a ordinelor, regulam entelor şi 
instrucţiunilor de aplicare a acestora la specificul M inisterului A părării 
N aţionale, precum şi a C artei universitare proprii. 
 Art. 6. În A cadem ia T ehnică M ilitară sunt interzise acţiunile şi activităţile 
politice, precum şi discrim inările de orice fel (convingeri politice, religioase, 
rasă, sex, etnie).  
 Art. 7. Carta universitară este docum entul instituţional care stabileşte 
ansamblul de misiuni, obiective, principii, drepturi şi obligaţii, precum  şi 
normele care reglem entează viaţa com unităţii universitare în spaţiul universitar 
propriu, în condiţiile legii. 
 Art. 8. (1) C om unitatea universitară  este constituită din cadrele didactice 
titulare, asociate şi profesorii consultanţi, din personalul didactic auxiliar, din 
personalul de cercetare ştiinţifică, din personalul care studiază în A cadem ia 
T ehnică M ilitară, precum  şi din cadrele didactice onorifice şi D octori H onoris 
Causa. 

(2) Comunitatea instituţională  din A cadem ia T ehnică M ilitară include, pe 
lângă com unitatea universitară şi personalul administrativ. 

(3) M em brilor com unităţii instituţionale li se asigură condiţii de m uncă şi 
de studii, corespunzător relaţiei contractuale în care aceştia se regăsesc. 

(4) A cadem ia T ehnică M ilitară protejează dem nitatea um ană şi 
profesională a m em brilor com unităţii sale. 
 Art. 9. A cadem ia T ehnică M ilitară îşi desfăşoară activitatea în spiritul 
autonom iei universitare şi libertăţii academ ice, specifice instituţiilor m ilitare de 
învăţăm ânt superior, în spaţiul universitar propriu pus la dispoziţie, cu un buget 
constituit din sursele alocate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii 
obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică sau din alte surse, conform legii. 
 Art. 10. (1) A utonom ia universitară, bazată pe prevederile C onstituţiei şi 
ale L egii învăţăm ântului, precum  şi pe reglem entările specifice instituţiilor 
m ilitare de învăţăm ânt superior, constă în dreptul com unităţii universitare de a 
se conduce, de a-şi exercita libertăţile academ ice fără nici un fel de ingerinţe 
ideologice, politice şi religioase şi de a-şi asum a un ansam blu de com petenţe şi 
obligaţii, în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategiei naţionale de 
dezvoltare a învăţăm ântului superior, stabilite prin lege. 
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 (2) A utonom ia universitară din academie este determinată de prevederile 
legale în vigoare şi de statutul de instituţie m ilitară de învăţăm ânt superior. 
 Art. 11. (1) Spaţiul universitar al Academiei Tehnice Militare este 
constituit din edificiile, terenurile şi dotările din patrim oniul M inisterului 
A părării N aţionale aflate în adm inistrare, la dispoziţia com unităţii instituţionale, 
în scopul desfăşurării procesului de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică, pentru 
cazare, hrănire şi studiu, pentru activităţi culturale, sportive, precum şi pentru 
adm inistraţie. 
 (2) A ccesul m em brilor com unităţii în spaţiul universitar se face potrivit 
reglem entărilor specifice instituţiilor m ilitare de învăţăm ânt superior. 
 Art. 12. A cadem ia T ehnică M ilitară, instituţie de învăţăm ânt superior 
acreditată, este supusă evaluării academ ice periodice, pe baza criteriilor şi 
standardelor prevăzute de lege. 
 Art. 13. Evaluarea (autoevaluarea) activităţilor din  Academia Tehnică 
Militară, precum  şi elaborarea concepţiei de organizare şi funcţionare a acesteia 
se realizează conform  reglem entărilor naţionale, a celor specifice Ministerului 
A părării N aţionale şi a celor proprii. 
 

Capitolul  2 
MISIUNI. OBIECTIVE. PRINCIPII 

 
 Art. 14. (1) A cadem ia T ehnică M ilitară este instituţie m ilitară de 
învăţăm ânt superior acreditată şi îndeplineşte m isiuni de învăţăm ânt şi de 
cercetare ştiinţifică.  
 (2) A cadem ia T ehnică M ilitară are urm ătoarele misiuni principale: 
 a) formarea, prin studii universitare de licenţă, a ofiţerilor şi a altor 
specialişti în dom enii tehnice şi de logistică, necesari arm atei şi celorlalte 
structuri din sistem ul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum  şi 
a altor beneficiari interni şi externi, în dom eniile de com petenţă; 
 b) specializarea, prin studii universitare de m asterat, a specialiştilo r 
m ilitari şi civili, în dom eniile/specializările acreditate; 
 c) pregătirea prin studii universitare de doctorat ştiinţific a specialiştilor 
m ilitari şi civili în dom eniul „ştiinţe inginereşti”; 
 d) perfecţionarea pregătirii, prin cursuri de carieră sau de nivel, cu statut 
postuniversitar sau de form are continuă, a specialiştilor m ilitari şi civili; 
 e) efectuarea activităţilor de cercetare ştiinţifică universitară 
(fundamentală şi aplicativă), de dezvoltare tehnologică, proiectare, testare-
evaluare, consultanţă, expertiză, elaborare şi evaluare de standarde , pentru 
nevoile structurilor din sistem ul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
şi la solicitarea agenţilor econom ici, în cadrul unor contracte din P lanul N aţional 
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de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare şi din planurile sectoriale, precum  şi 
proiecte din program e de cercetare naţionale sau internaţionale , adjudecate prin 
com petiţie; 
 f) colaborarea cu instituţii de învăţăm ânt superior la nivel naţional; 
 g) prom ovarea dim ensiunii europene a înv ăţăm ântului şi cercetării 
ştiinţifice prin participarea la program e ale U niunii E uropene şi de parteneriat cu 
universităţi m ilitare şi civile, prin m obilităţi de studenţi, cadre didactice, 
cercetători ştiinţifici şi alte cadre, inclusiv prin programe comune de calificare, 
asigurându -se diversitatea lingvistică şi form area identităţii europene, conform  
com petenţelor specifice şi reglem entărilor legale în vigoare; 
 h) adaptarea învăţăm ântului universitar la specificul de ţară m em bră 
NATO, prin însuşirea term inologiei, standardelor şi procedurilor N A T O , în 
vederea asigurării interoperabilităţii funcţionale cu structurile de securitate 
euroatlantice şi prin compatibilizarea modurilor de lucru pe timpul cooperării în 
cadrul sistemelor de securitate europene, precum  şi a m isiunilor desfăşurate sub 
controlul O.N.U. 
  Art. 15. A cadem ia T ehnică M ilitară îndeplineşte m isiunile ce îi revin prin 
realizarea urm ătoarelor obiective principale: 
 1) Form area ofiţerilor licenţiaţi, în dom eniul fundam ental „ştiinţe 
inginereşti”, care să poată îndeplini atribuţii funcţionale specifice structurilor din 
sistem ul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prin dobândirea de 
cunoştinţe şi com petenţe generale, de specialitate şi m ilitare, precum  şi a abilităţilor 
cognitive specifice prin parcurgerea grupelor de discipline opţionale pentru 
specializările inginereşti, capabili să cunoască, să înţeleagă şi să-şi asum e rolul de 
conducători de activităţi tehnico -econom ice m ilitare şi de lideri m ilitari pe baza 
cunoştinţelor şi deprinderilor de organizare, planificare, control şi conducere, 
precum  şi a valorilor instituţiei m ilitare; acest obiectiv se realizează prin: 
 a) asigurarea cunoştinţelor generale din dom eniul de licenţă, care să perm ită 
abordările ştiinţifice ale specializărilor, să asigure înţelegerea, inovarea şi crearea 
de cunoştinţe noi, specifice specializărilor, precum  şi care să asigure com unicarea 
efectivă orală şi scrisă;  
 b) asigurarea cunoştinţelor ştiinţifice, atât fundamentale, specifice 
domeniului, cât şi de specialitate, care să perm ită cunoaşterea, reprodu cerea şi 
înţelegerea fenom enelor şi proceselor, fam iliarizarea cu cele m ai recente dezvoltări 
ale cunoaşterii şi ale aplicaţiilor profesionale, precum  şi aplicarea principiilor şi 
metodelor fundamentale de investigare în cadrul specializărilor;  
 c) asigurarea cunoştinţelor m ilitare generale şi specifice arm ei, care să 
perm ită înţelegerea şi aprofundarea fenomenului politico-militar contemporan, 
organizarea şi conducerea organizaţiilor şi acţiunilor m ilitare, capabili să integreze 
resursele avute la dispoziţie în vederea îndeplinirii m isiunilor;  
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 d) culegerea, analiza şi interpretarea de date şi inform aţii din punct de 
vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative specifice dom eniilor de 
licenţă şi specializărilor, precum  şi din literatura de specialitate, pentru 
form ularea de argum ente, decizii şi dem ersuri concrete;  
 e) crearea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informatice;  
 f) asum area responsabilităţii de a elabora un program  person al de 
autoperfecţionare în specializare şi arm ă;  
 g) aplicarea conceptelor, teoriilor şi m etodelor de investigare 
fundam entale din dom eniu/specializare/arm ă pentru form ularea de proiecte şi 
demersuri profesionale/militare; 
 h) dezvoltarea capacităţilor de sintetizare şi interpretare a inform aţiilor, de 
rezolvare a unor problem e de bază şi de evaluare a concluziilor posibile 
dom eniului/ specializării/armei;  
 i) formarea  capabilităţilor de analiză independentă a problem elor şi 
capacitatea de a com unica şi dem onstra soluţiile alese din dom eniu/ 
specializare/arm ă;  
 j) dezvoltarea capacităţii de a evalua problem e com plexe şi de a com unica 
în m od dem onstrativ soluţiile alese din dom eniu/specializare/arm ă;  
 k) creşterea iniţiativei în analiza şi rezolvarea de probleme specifice 
domeniului/specializării/armei;  
 l) dezvoltarea abilităţilor de conducător de organizaţii şi structuri tehnice 
sau de logistică militare, rezistent la efort fizic şi psihic, cu spirit de iniţiativă; 
 m) form area şi dezvoltarea capacităţii de a organiza, coordona şi elabora 
activităţi şi strategii în dom eniul logistic;  
 n) asigurarea aptitudinilor şi deprinderilor de a elabora, executa şi coordona 
activităţi de testare şi evaluare;  
 o) dezvoltarea capacităţii de a organiza, coordona şi controla activităţile de 
pregătire tehnică de specialitate a personalului;  
 p) asigurarea deprinderilor de a elabora standarde şi instrucţiuni în dom eniul 
specific de activitate. 
 2) O rganizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de m asterat, a 
studiilor universitare de doctorat, a învăţăm ântului postuniversitar, potrivit legii, 
pentru aprofundarea, specializarea, extinderea şi perfecţionarea pregătirii 
atestate prin acte de studii. 
 3) O rganizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice, pentru perfecţionarea 
procesului de învăţăm ânt şi dezvoltarea cunoaşterii în dom eniile de studii şi pe 
specializări, atât pentru dotarea arm atei cu noi tipuri de tehnică de luptă, 
modernizarea tehnicii din înzestrare şi a tehnologiilor de realizare a m entenanţei, 
cât şi pentru rezolvarea unor proiecte de interes naţional. 
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 Art. 16. În realizarea obiectivelor sale principale, A cadem ia T ehnică 
M ilitară aplică urm ătoarele principii: 
 a) integrarea învăţăm ântului superior m ilitar în sistem ul învăţăm ântului 
superior naţional; 
 b) statuarea autorităţii academ ice bazată pe com petenţă profesională 
didactică şi ştiinţifică; 
 c) prom ovarea gândirii libere şi a libertăţii academ ice, potrivit principiului 
universalităţii cunoaşterii; 
 d) promovarea parteneriatului pe bază de acord bilateral sau în form ă 
consorţională cu alte instituţii m ilitare sau civile de învăţăm ânt superior din ţară 
şi de peste hotare; 
 e) instruirea, autoinstruirea şi cercetarea ştiinţifică sunt libere de orice 
îngrădiri sau condiţionări de ordin politic, etnic, sexual şi religios; 
 f) desfăşurarea procesului de învăţăm ânt în lim ba rom ână, cu excepţia 
acelor activităţi didactice prevăzute a se desfăşura în lim bi de circulaţie 
internaţională sau atunci când structurile beneficiare solicită acest lucru ; 
 g) desemnarea, prin vot secret, a organelor şi organismelor de conducere, 
cu excepţia com andantului; 
 h) consultarea absolvenţilor, studenţilor şi cursanţilor pentru 
perfecţionarea şi evaluarea activităţilor academ ice; 
 i) perfecţionarea continuă a activităţilor de învăţăm ânt şi cercetare 
ştiinţifică prin luarea în considerare şi a experienţei celorlalte universităţi 
m ilitare şi civile, precum  şi a centrelor de excelenţă şi de transfer tehnologic de 
referinţă; 
 j) deschiderea comunităţii universitare pentru cetăţenii rom âni şi străini, 
care îndeplinesc cerinţe profesionale specifice academiei şi aderă la prevederile 
Cartei universitare.  
 

Capitolul 3 
O R G A N IZ A R E A  ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T U L U I  

Ş I C E R C E T Ă R II Ş T IIN Ţ IF IC E  UNIVERSITARE 
 

 Art. 17. O rganizarea învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice universitare 
din A cadem ia T ehnică M ilitară răspunde atât cerinţelor sistem ului naţional de 
învăţăm ânt superior, cât şi particularităţilor învăţăm ântului superior m ilitar. 
 Art. 18. (1) A ctivitatea didactică se organizează şi desfăşoară prin  
învăţăm ânt de zi, învăţăm ânt cu frecvenţă redusă, învăţăm ânt în regim  cu taxă de 
studii şi alte form e legale, în funcţie de necesităţile M inisterului A părării 
N aţionale şi ale structurilor cu atribuţii în dom eniul apărării, ordinii publice şi 
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siguranţei  naţionale, precum  şi la solicitările altor beneficiari din ţară şi de peste 
hotare. 
 (2) D om eniile de licenţă (specializările) de referinţă în care se realizează 
formarea în A cadem ia T ehnică M ilitară sunt stabilite prin hotărâre de guvern, iar 
Senatul universitar din Academia Tehnică Militară poate aproba organizarea, în 
cadrul unei specializări de referinţă, a unor direcţii de studiu, prin grupuri de 
discipline opţionale, provenite din specializările care nu se m ai regăsesc în 
nomenclator sau prin alte discipline. 
 (3) Studiile universitare de m asterat şi de doctorat pot fi organizate cu şi 
fără frecvenţă, în baza reglem entărilor stabilite pe plan naţional. 
 Art. 19. (1) Admiterea la studii se face prin concurs, conform prevederilor 
legale şi criteriilor m ilitare specifice de selecţionare a candidaţilor. 
 (2) Pentru cursurile de carieră sau de nivel, cu statut postuniversitar sau de 
form are continuă, adm iterea se poate face conform  cerinţelor form ulate de  
beneficiarii din sistem ul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  
 Art. 20. A cadem ia T ehnică M ilitară acordă diplom e de licenţă/inginer,  
diplome de master, diplome de doctor, diplome de studii postuniversitare de 
specializare, diplome de studii academice postuniversitare şi certificate de 
studii.  
 Art. 21. (1) A ctivităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică se desfăşoară 
de către cadre didactice titulare şi cercetători ştiinţifici atestaţi pe post, militare 
şi civile.  
 (2) P osturile didactice şi de cercetare ştiinţifică se ocupă prin concurs, 
organizat potrivit legislaţiei în vigoare. 
 (3) P entru desfăşurarea unor activităţi didactice, pot fi cooptaţi specialişti 
din învăţăm ânt, cercetare, adm inistraţie şi producţie, în calitate de cadre 
didactice asociate, prin cumul sau prin plata cu ora, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 
 (4) P rofesorii universitari m ilitari şi civili, conducători de doctorat,  
pensionaţi pentru m unca depusă în Academia T ehnică M ilitară şi lim ită de 
vârstă, pot continua, potrivit legii, unele activităţi didactice şi ştiinţifice, în 
calitate de profesori consultanţi, atestaţi de Senatul universitar.  
 (5) În raport cu necesităţile proprii ale academ iei şi cu acordul S enatului 
universitar, catedrele pot angaja specialişti cu valoare recunoscută în dom eniu, 
din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori asociaţi invitaţi, pe o durata 
determ inată.  
 Art. 22.  C ercetarea ştiinţifică se desfăşoară de către cadre didactice 
titulare şi asociate, profesori consultanţi, cercetători ştiinţifici, cursanţi, 
doctoranzi, studenţi, precum şi de către specialişti din afara academ iei, fiind 
orientată în sprijinul procesului de învăţăm ânt şi în abordarea cunoaşterii 
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universale, prin tem e cu caracter fundam ental şi aplicativ, care răspund creaţiei 
ştiinţifice, precum şi solicitărilor structurilor din sistem ul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, agenţilor econom ici şi ale altor beneficiari. 
 Art. 23. S tructura organizatorică a A cadem iei  T ehnice M ilitare este 
determ inată de volum ul activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică şi poate 
cuprinde facultăţi, şcoli doctorale, departam ente, catedre, secţie învăţăm ânt şi 
cercetare ştiinţifică, colective de cercetare  ştiinţifică, centre de excelenţă, centre 
de transfer tehnologic, institute, alte structuri militare şi compartimente 
auxiliare, conform  reglem entărilor în vigoare.  
 Art. 24. (1) F acultatea reprezintă unitatea funcţională de bază care 
organizează şi conduce procesul de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică şi are în 
compunere departamente, catedre, colective de cercetare ştiinţifică, centre de 
excelenţă, centre de transfer tehnologic şi grupe de studenţi. 
 (2) Facultăţile se individualizează prin condiţii de pregătire, program e de 
studiu şi domenii de licenţă (specializare). 
 (3) Facultatea cuprinde personal didactic şi studenţi, cercetători ştiinţifici, 
personal didactic şi de cercetare auxiliar şi personal administrativ. 
 Art. 25. (1) C atedra este unitatea structurală de bază a facultăţii sau, după 
caz, a departam entului, care realizează activităţi de învăţăm ân t şi de cercetare 
ştiinţifică.  
 (2) C atedra cuprinde personal didactic, personal de cercetare ştiinţifică, 
personal didactic şi de cercetare auxiliar, dintr-o disciplină sau dintr-o familie de 
discipline. 
  (3) C atedra elaborează planuri de învăţăm ânt, programe analitice, 
repartiţia sarcinilor didactice, planuri de cercetare ştiinţifică, de editare şi de 
asigurare tehnico-m aterială, organizează şi conduce cercurile ştiinţifice 
studenţeşti şi concursurile profesional-ştiinţifice ale studenţilor, exam enul de 
finalizare a studiilor (licenţă/diplom ă, disertaţie, absolvire cursuri), m anifestări 
ştiinţifice, convocări m etodice şi de pregătire operativ -tactică, susţinerea 
exam enelor şi referatelor în cadrul pregătirii prin doctorat, respectiv parcurgerea 
programelor de pregătire din cadrul studiilor universitare de doctorat, pregătirea 
m ilitară de specialitate şi activitatea practică studenţească. 

(4) C atedra coordonează pregătirea studenţilor şi cursanţilor pentru 
dom eniile şi specializările acreditate din aria sa de responsabilitate, colaborează 
cu celelalte catedre nom inalizate în planurile de învăţăm ânt, precum  şi cu 
structurile militare studenţeşti în problem e adm inistrative.   
 Art. 26. (1) S ecţia învăţăm ânt şi cercetare ştiinţifică asigură organizarea, 
coordonarea, planificarea, program area şi evidenţa învăţăm ântului şi a cercetării 
ştiinţifice la nivel instituţional, colaborează cu alte instituţii din ţară şi din 
străinătate în aceste dom enii şi răspunde de elaborarea proiectelor de proceduri, 
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metodologii, regulam ente, precizări, dispoziţii, decizii ale com andantului 
(rectorului) privind procesul de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică .  
 (2) Ş eful S ecţiei învăţăm ânt şi cercetare ştiinţifică îndeplin eşte atribuţiile 
de secretar şef al Academiei Tehnice Militare, având responsabilităţi privind 
înscrierea studenţilor, înregistrarea rezultatelor la formele de verificare 
(examene, colocvii, proiecte), semnarea documentelor de evidenţă, precum  şi 
asigurarea, evidenţa, completarea şi eliberarea actelor de studii. 

Art. 27. Compartimentele auxiliare (administrativ, financiar-contabil, stat 
m ajor, evidenţă resurse um ane, programe comunitare, asigurare a calităţii 
educaţiei, m icroproducţie, com unicaţii şi inform atică, bibliotecă, editură, club, 
bază sportivă, registratură şi docum ente clasificate ş.a.) funcţionează pentru 
îndeplinirea m isiunilor şi obiectivelor academ iei, iar activitatea acestora este 
stabilită prin regulam ente şi instrucţiuni proprii, elaborate în conform itate cu 
legislaţia în vigoare. 
 

Capitolul 4 
AUTONOMIA UNIVERSITARĂ  

 
 Art. 28. (1) A cadem ia T ehnică M ilitară funcţionează pe baza autonom iei 
universitare, înţeleasă ca m odalitate specifică de autoconducere în cadrul legal 
definit de C onstituţia R om âniei, de legislaţia în vigoare pe plan naţional 
referitoare la procesul de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică , de ordinele, 
regulam entele şi instrucţiunile de aplicare a acestora la specificul M inisterului 
A părării N aţionale, precum  şi de C arta universitară. 
 (2) Autonomia universitară a Academiei Tehnice M ilitare este de natură 
organizatorică, funcţională, didactică, ştiinţifică, financiară, adm inistrativă şi 
juridică, în conform itate cu specificul instituţiilor m ilitare de învăţăm ânt 
universitar. 

4.1 A u ton om ia organ izatorică  
 Art. 29. Autonomia organizatorică se realizează prin : 
 a) dreptul de a alege, în condiţiile prevăzute în C arta universitară, prin vot 
secret, organele şi organismele de conducere a procesului de învăţăm ânt şi de 
cercetare ştiinţifică; 
 b) dreptul de a elabora reglem entări proprii cu respectarea legislaţiei în 
vigoare; 
 c) dreptul de a selecta şi evalua, confirm a/infirm a şi prom ova cadrele 
didactice, cercetătorii ştiinţifici, studenţii şi personalul didactic auxiliar; 
 d) dreptul de a program a, organiza, desfăşura şi perfecţiona procesu l de 
învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică. 
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4.2 A u ton om ia fu n cţion ală  
 Art. 30. A utonom ia funcţională se concretizează prin: 
 a) funcţionarea în baza prevederilor C onstituţiei R om âniei, ale H otărârii 
de guvern care stipulează m odul de organizare şi funcţionare a A cadem iei 
T ehnice M ilitare, precum  şi în baza prevederilor legale în dom eniu; 
 b) elaborarea şi m odernizarea planurilor de învăţăm ânt în acord cu 
standardele în vigoare şi cerinţele beneficiarilor, pe baza experienţei proprii şi a 
altor instituţii de învăţăm ânt; 
 c) orientarea cercetării ştiinţifice şi stabilirea criteriilor de apreciere şi 
evaluare a rezultatelor acestei activităţi; 
 d) conferirea titlurilor didactice, ştiinţifice şi onorifice; 
 e) iniţierea şi dezvoltarea cooperării şi parteneriatului în sfera universitară, 
pe plan intern şi internaţional; 
 f) reglem entarea conduitei m em brilor com unităţii instituţionale prin 
C odul de etică universitară  din Academia Tehnică Militară şi Codul  de 
conduită etică a personalului m ilitar şi civil contractual din M inisterul A părării 
N aţionale; 
 g) publicarea de cărţi, m onografii, reviste, manuale, cursuri, articole, 
lucrări de cercetare şi alte m ateriale în folosul învăţăm ântului şi cercetării 
ştiinţifice; 
 h) iniţierea şi realizarea, cu aprobarea Senatului universitar, a unor 
activităţi de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică în conform itate cu prevederile 
legale şi cu acordurile internaţionale; 
 i) acordarea burselor de studiu şi de cercetare din fonduri proprii; 
 j) garantarea protecţiei m em brilor com unităţii universitare în activitatea 
profesională şi în spaţiul universitar; 
 k) soluţionarea problem elor sociale ale com unităţii instituţionale; 
 l) soluţionarea abaterilor de la deontologia universitară  şi/sau etica 
universitară de către Consiliile facultăţilor, Senatul universitar, C onsiliul de etică 
universitară sau Colegiul de onoare, după caz; 
 m) păstrarea ordinii şi disciplinei în spaţiul universitar. 
 

4.3 Autonomia d id actică  
 Art. 31. Autonomia didactică se m anifestă prin: 
 a) elaborarea planurilor de învăţăm ânt pentru program ele de studii; 
 b) elaborarea program elor analitice pentru disciplinele cuprinse în 
planurile de învăţăm ânt; 
 c) propunerea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire 
perm anentă şi perfecţionare; 
 d) stabilirea criteriilor de apreciere a activităţii didactice şi ştiinţifice; 
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 e) organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere; 
 f) organizarea şi desfăşurarea exam enului de licenţă/diplom ă şi a altor 
form e de finalizare a studiilor prevăzute de lege; 
 g) conferirea diplom elor şi certificatelor de studii pentru toate form ele de 
învăţăm ânt; 
 h) participarea la programe de studii şi m obilităţi naţionale şi 
internaţionale. 
 

4.4 A u ton om ia ştiin ţifică  
 Art. 32.  A utonom ia ştiinţifică se realizează prin: 
 a) stabilirea propriilor program e de cercetare ştiinţifică; 
 b) elaborarea şi editarea publicaţiilor ştiinţifice proprii; 
 c) realizarea şi difuzarea de materiale documentare; 
 d) iniţierea, organizarea şi realizarea de m anifestări ştiinţifice, cu 
participare naţională şi internaţională; 
 e) participarea la activităţile com unităţilor şi organizaţiilor ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale; 
 f) participarea cu proiecte la com petiţiile naţionale şi internaţionale; 
 g) încheierea de contracte de cercetare ştiinţifică; 
 h) participarea la platforme şi program e de cercetare ştiinţifică 
internaţională; 
 i) evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică; 
 j) stim ularea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare, expertiză şi 
consultanţă, elaborarea de standarde ş.a., prin finanţare din resurse extrabugetare 
(granturi, contracte încheiate cu agenţi econom ici şi cu alte instituţii şi 
organism e din ţară şi din străinătate). 

4.5 Autonomia financiară şi administrativă  
 Art. 33. A utonom ia financiară constă din: 
 a) stabilirea necesităţilor bugetare şi m ateriale ale academ iei; 
 b) gestionarea bugetului alocat de M inisterul A părării N aţionale şi a altor 
resurse financiare de care se dispune, potrivit legii şi în concordanţă cu 
priorităţile stabilite de Senatul universitar; 
 c) realizarea şi utilizarea veniturilor proprii obţinute prin cercetare 
ştiinţifică, învăţăm ânt de studii cu taxă şi alte taxe şi prestaţii, în condiţiile legii; 
 d) identificarea altor surse de venituri suplim entare şi utilizarea lor, în 
condiţiile legii; 
 e) stabilirea de taxe în conform itate cu hotărârile Senatului universitar şi 
cu reglem entările pe plan naţional; 
 f) orientarea investiţiilor şi dotărilor; 
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 g) efectuarea de operaţiuni financiar-contabile cu orice partener, în funcţie 
de propriile necesităţi m ateriale, în condiţiile legii şi norm ativelor aplicate în 
M inisterul A părării N aţionale; 
 h) utilizarea de resurse financiare şi m ateriale obţinute prin sponsorizare, 
donaţii sau alte surse, conform  reglem entărilor în vigoare; 
 i) libertatea de a dispune de fondurile în valută rezultate din programe cu 
finanţare internaţională, în condiţiile legii; 
 j) utilizarea veniturilor proprii pentru achiziţii de aparatură, instalaţii şi 
m ijloace tehnice pentru m odernizarea bazei de învăţăm ânt şi de cercetare  
ştiinţifică, pentru am enajări de spaţii destinate activităţilor de învăţăm ânt şi de 
cercetare ştiinţifică, pentru salarizarea personalului participant, pentru acordarea 
de burse, precum  şi pentru suportarea cheltuielilor de participare la m anifestări 
ştiinţifice interne şi internaţionale, în conform itate cu prevederile legale. 
 Art. 34. A utonom ia adm inistrativă constă în dreptul de a adm inistra şi 
utiliza bunurile şi fondurile din patrimoniul propriu, de a folosi spaţiul 
universitar, conform  necesităţilor procesului de învăţăm ânt şi de cercetare 
ştiinţifică, potrivit reglem entărilor în vigoare. 

 
4.6 A u ton om ia ju rid ică  

 Art. 35. (1) A utonom ia juridică în sfera universitară se realizează prin 
com petenţele specifice ale comandantului (rectorului), Senatului universitar, 
Biroului senatului universitar, prorectorilor, secretarului ştiinţific al senatului, 
consiliilor facultăţilor, birourilor consiliilor, decanilor, prodecanilor, şefilor de 
catedre, şefilor com isiilor didactice şi îndrum ătorilor de studii. 
 (2) Autonom ia juridică în sfera universitară presupune dreptul şi 
autoritatea pe care o are comandantul (rectorul) de a reprezenta Academia 
T ehnică M ilitară, atât în spaţiul universitar propriu, cât şi în afara lui şi prin 
alegerea reprezentanţilor academ iei în organismele profesionale, conform legii. 
 Art. 36. A cadem ia T ehnică M ilitară poate participa, adera şi afilia la 
consorţii şi organism e universitare interne şi internaţionale, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare şi a reglem entărilor militare. 
 Art. 37. Academ ia T ehnică M ilitară, ca instituţie de învăţăm ânt superior, 
are personalitate juridică în conformitate cu prevederile L egii învăţăm ântului. 

 
Capitolul 5 

D R E P T U R IL E  Ş I O B L IG A Ţ IIL E  
M E M B R IL O R  C O M U N IT Ă Ţ II U N IV E R S IT A R E  

 
 Art. 38. Personalul didactic, personalul de cercetare ştiinţifică, personalul 
didactic şi de cercetare auxiliar şi personalul administrativ din Academia 
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T ehnică M ilitară au drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din 
C arta universitară, din regulam entele m ilitare şi din prevederile contractelor de 
m uncă.  
 Art. 39. Drepturile personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică din 
A cadem ia T ehnică M ilitară: 
 a) dreptul la iniţiativă, dezvoltare şi perfecţionare profesională; 
 b) dreptul de a utiliza baza m aterială şi resursele Academiei Tehnice 
M ilitare în vederea realizării îndatoririlor profesionale; 
 c) dreptul de exercitare a proprietăţii intelectuale asupra prelegerilor şi 
oricăror rezultate ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică; 
 d) dreptul la condiţii de m uncă corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor şi 
sarcinilor de serviciu;  
 e) dreptul la cercetare ştiinţifică în dom enii de interes pentru apărare şi 
securitate naţională sau în alte dom enii, în conform itate cu libertatea academ ică 
şi normele deontologice ale cercetării ştiinţifice; 
 f) dreptul de a beneficia de recunoaşterea valorii activităţii personale şi de 
drepturile ce decurg din aceasta în plan m oral, profesional şi m aterial; 
 g) dreptul la libera comunicare a rezultatelor activităţii universitare, în 
cadrul instituţional şi în afara lui, respectând  reglem entările specifice privind 
protecţia inform aţiilor; 
 h) dreptul de a exprim a liber opinii profesionale în spaţiul universitar şi 
de a iniţia acţiuni în num e propriu, în afara acestui spaţiu, dacă aceasta nu 
afectează prestigiul învăţăm ântului universitar, dem nitatea profesiei şi regulile 
de protecţie a inform aţiilor clasificate; 
 i) dreptul de a pune în practică idei novatoare pentru m odernizarea 
învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice; 
 j) dreptul de a participa la iniţierea, organizarea şi conducerea activităţilor 
com unităţii universitare din care face parte; 
 k) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele şi organismele de 
conducere; 
 l) dreptul de a contesta o decizie considerată inadecvată sau injustă, 
inclusiv la Colegiul de Onoare, conform  reglem entărilor legale în vigoare; 
 m) dreptul de a avea postul didactic rezervat, în condiţiile prevăzute de 
lege; 
 n) dreptul de a participa sau de a se constitui în asociaţii/societăţi 
profesionale, ştiinţifice şi culturale, naţionale sau internaţionale, cu respectarea 
reglem entărilor în vigoare; 
 o) dreptul de a beneficia de toate drepturile acordate personalului didactic 
şi de cercetare ştiinţifică pe plan naţional, conform  legislaţiei generale şi cu 
specific m ilitar în vigoare; 



NESECRET 
 

C arta universitară a A cadem iei T ehnice M ilitare 
 
 

NESECRET 
19 din 49 

 p) dreptul de a participa la viaţa publică şi socială în propriul interes şi în 
beneficiul Academiei Tehnice Militare, cu respectarea prevederilor legale.  
 Art. 40. Obligaţiile şi răspunderile personalului didactic şi de cercetare 
ştiinţifică sunt de natură profesională, m aterială şi m orală şi decurg din Carta 
universitară a A cadem iei T ehnice M ilitare, din regulam entele şi m etodologiile 
stabilite în conform itate cu aceasta, din statul de organizare şi din fişa postului, 
care se referă, în principal, la: 
 a) îndeplinirea integrală şi la nivel optim  a obligaţiilor privind efectuarea 
activităţilor didactice şi ştiinţifice normate; 
 b) perfecţionarea pregătirii ştiinţifice şi profesionale; 
 c) respectarea prevederilor Cartei universitare a Academiei Tehnice 
Militare, a regulam entelor şi m etodologiilor stabilite în conform itate cu aceasta; 
 d) respectarea legilor, actelor norm ative, ordinelor m inistrului apărării 
naţionale, dispoziţiilor eşaloanelor superioare, regulamentelor militare, ordinelor 
şi deciziilor comandantului (rectorului) şi reglem entărilor interne; 
 e) respectarea C odului de etică universitară  din Academia Tehnică 
Militară, a C odului  de conduită etică a personalului m ilitar şi civil contractual 
din M inisterul A părării N aţionale şi a deontologiei profesionale; 
 f) reprezentarea instituţiei cu dem nitate şi devotament în ţară şi peste 
hotare. 
 Art. 41. (1) D repturile, obligaţiile şi răspunderile personalului didactic 
auxiliar, personalului auxiliar de cercetare ştiinţifică şi personalului 
administrativ decurg din legislaţia generală a m uncii, din fişa individuală a 
postului şi reglem entările m ilitare specifice. 
  (2) C arta universitară a A cadem iei T ehnice M ilitare garantează 
categoriilor de personal m enţionate la alin . (1) dreptul de: 
 a) a întreprinde acţiuni în num e propriu, în afara spaţiului universitar al 
A cadem iei T ehnice M ilitare, dacă acestea nu afectează prestigiul şi interesele 
instituţiei; 
 b) a se perfecţiona profesional în form e instituţionalizate în academ ie şi în 
afara acesteia; 
 c) a face parte din asociaţii şi organizaţii profesionale şi cultural-sportive 
legal organizate. 
 (3) C ategoriile de personal m enţionate la alin. (1), au obligaţia de a 
respecta aceleaşi norm e de conduită prevăzute pentru personalul d idactic şi de 
cercetare ştiinţifică.  
 Art. 42. (1) A ctivitatea m erituoasă a cadrelor didactice, a cercetătorilor 
ştiinţifici, a personalului didactic auxiliar, a personalului auxiliar de cercetare 
ştiinţifică şi a personalului adm inistrativ poate fi recompensată prin: 
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 a) adresarea de m ulţum iri publice în şedinţe de catedră, ale Consiliilor 
facultăţilor, departam entelor, ale Senatului universitar sau de către şeful direct; 
 b) scrisori de apreciere din partea comandantului (rectorului) sau citare 
prin ordin de zi pe unitate; 
 c) diplome de merit sau diplome de onoare em ise de A cadem ia T ehnică 
M ilitară şi înm ânate în faţa S enatului universitar; 
 d) acordarea de premii; 
 e) acordarea salariului de m erit sau gradaţiilor de m erit, după caz, 
conform  dispoziţiilor legale şi procedurii/metodologiei proprii aprobate de 
Senatul universitar.  
 Art. 43. (1) Personalul didactic şi de cercetare ştiinţifică, personalul 
didactic auxiliar şi auxiliar de cercetare şi personalul adm inistrativ răspund 
disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului de 
muncă şi fişei postului, precum şi pentru încălcarea unor norme de comportare, 
încălcări care dăunează interesului învăţăm ântului şi prestigiului academiei.  
 (2) Sancţiunile disciplinare se aplică personalului prevăzut la alin. (1), pe 
categorii de personal, potrivit prevederilor legale. 
 (3) P ropunerea de sancţionare se face, după caz, de către şeful direct, şeful 
de catedră, directorul de departament, decan, comandant (rector) sau de către cel 
puţin  1/3 din num ărul total al m em brilor catedrei, al departam entului ori a i 
organismelor de conducere. 
 (4) S ancţiunea disciplinară se aplică, după caz, după efectuarea cercetării 
faptei, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta, în  
apărare. 
 (5) Cercetarea abaterilor săvârşite de personalul prevăzut la alin. (1) se 
efectuează, după caz, de C om isia de etică universitară sau de  comisii formate din 
3-5 membri, dintre care unul reprezintă structura din care face parte persoana 
aflată în  discuţie, iar ceilalţi sunt persoane care au funcţia cel puţin egală sau 
echivalentă cu a celui care a săvârşit abaterea. 
 (6) Comisiile de cercetare sunt numite de şeful de catedră, decan, 
C onsiliul facultăţii, C onsiliul departam entului, com andant (recto r) sau Senatul 
universitar, după caz, pe categorii de personal, potrivit prevederilor legale. 
  (7) Persoanele sancţionate au dreptul de a contesta decizia, după caz, pe 
cale ierarhică sau  la Colegiul de Onoare al Academiei Tehnice Militare, iar 
H otărârile Colegiului de Onoare sunt definitive.  
 Art. 44. R ăspunderea m aterială a personalului didactic şi de cercetare 
ştiinţifică, a personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi a personalului 
administrativ, m ilitar sau civil, se stabileşte potrivit legislaţiei m uncii şi 
reglem entărilor m ilitare, iar decizia de im putare, precum  şi celelalte acte pentru 
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recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se face de către comandant (rector), în 
afara cazurilor când, prin lege, se prevede altfel.  
 Art. 45. (1) Activitatea profesională a studenţilor, inclusiv drepturile şi 
obligaţiile acestora, recom pensele şi sancţiunile, sunt reglem entate prin Statutul 
studentului din A cadem ia T ehnică M ilitară. 
 (2) Drepturile studenţilor şi cursanţilor se referă, în principal, la:  
 a) utilizarea spaţiului universitar pentru o cât m ai bună pregătire 
profesională, m ilitară, culturală, sportivă, civică şi psihopedagogică; 
 b) participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică, la m anifestările 
ştiinţifice studenţeşti, artistice şi sportive, organizate de instituţie şi în afara 
acesteia, în  ţară şi în străinătate, în condiţiile respectării reglem entărilor în 
vigoare; 
 c) de a alege şi de a fi aleşi în Consiliul facultăţii şi în Senatul universitar; 
 d) de a beneficia de drepturile băneşti, echipam ent, cazare, hrănire, grade 
m ilitare, conform  reglem entărilor în vigoare; 
 e) de a dispune de toate facilităţile existente de ordin ştiinţific şi m aterial 
în scopul instruirii de specialitate şi militare, docum entării pentru întocm irea 
proiectelor de curs şi lucrărilor de finalizare a studiilor; 
 f) de a beneficia de m obilităţi studenţeşti în ţară şi în străinătate, precum  şi 
de credite transferabile, cu respectarea reglem entărilor în vigoare; 
 g) de a beneficia de perm isii, vacanţe şi concedii de odihnă în 
conformitate cu  reglem entările m ilitare şi cu structura anului universitar. 
 (3) S tudenţii şi cursanţii au urm ătoarele obligaţii principale: 
 a) să se pregătească tem einic pentru a deveni ofiţeri şi specialişti în 
domeniul de studiu; 
 b) să respecte şi să îndeplinească toate obligaţiile profesionale prevăzute 
în planurile de învăţăm ânt şi program ele analitice; 
 c) să respecte regulam entele m ilitare, ordinele şi deciziile comandantului 
(rectorului) şi ale superiorilor săi, precum  şi reglem entările interne din instituţie; 
 d) să desfăşoare activitatea în lim itele caracterului apolitic din armată; 
 e) să folosească, să întreţină şi să păstreze în bună stare spaţiul universitar 
pus la dispoziţie; 
 f) să respecte codul de etică universitară şi normele sociale de convieţuire 
şi de conduită, să dea dovadă de politeţe, respect şi decenţă în relaţiile de 
serviciu şi în societate; 
 g) să respecte onoarea şi dem nitatea de student/cursant; 
 h) să nu recurgă la greve sau alte form e de protest colectiv, să nu participe 
la m itinguri, dem onstraţii sau alte acţiuni cu caracter politic sau revendicativ. 
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Capitolul 6 
C O N D U C E R E A  ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T U L U I  

Ş I C E R C E T Ă R II Ş T IIN Ţ IF IC E  UNIVERSITARE 
 

6.1 D isp oziţii generale 
 
 Art. 46. Activităţile de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică sunt conduse 
de urm ătoarele organisme de conducere:  
 a) Senatul universitar, la nivelul academiei; 
 b) C onsiliul ştiinţific, la nivelul academiei. 
 c) Consiliul facultăţii, la nivelul facultăţilor; 
 d) Biroul catedrei, la nivelul catedrelor; 
 Art. 47. (1) F uncţiile de conducere (organele de conducere) a 
învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice universitare din academie sunt: comandant 
(rector), locţiitor al com andantului, locţiitor al com andantului pentru învăţăm ânt 
(prorector), locţiitor al com andantului pentru cercetarea ştiinţifică (prorector), 
secretar ştiinţific al senatului universitar, director administrativ, şef de facultate 
(decan), secretar ştiinţific al consiliului facultăţii, prodecan, şef de catedră şi şef 
de com isie didactică. 
 (2) A tribuţiile funcţiilor de conducere prevăzute la alin. (1) sunt cele 
stabilite prin fişele posturilor. 
 Art. 48. (1) Personalul din funcţiile de conducere şi din com punerea 
organismelor de conducere din academie este ales prin vot secret, cu excepţia 
comandantului, locţiitorului com andantului şi directorului administrativ, 
confirm at de către S enatul universitar sau num it, după caz, conform legii. 
 (2) P ersonalul didactic ales în funcţii de conducere trebuie să fie titular în 
A cadem ia T ehnică M ilitară, să aibă gradul didactic de cel puţin conferenţiar 
universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. 
 (3) F uncţiile de conducere de rector, locţiitor, prorector, secretar ştiinţific, 
decan, prodecan şi şef de catedră nu se cum ulează. 
 

6.2. Organisme de conducere 
 

6.2.1 Senatul universitar 
 Art. 49. (1) Senatul universitar este organismul de conducere al 
Academiei Tehnice Militare, care reprezintă autoritatea colectivă ce transpune în 
practică principiile autonom iei universitare. 
 (2) P reşedintele Senatului universitar este comandantul (rectorul) 
Academiei Tehnice Militare. 
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 (3) Membrii Senatului universitar sunt cadre didactice titulare, cercetători 
ştiinţifici titulari, personal cu funcţii de conducere din academie, studenţi şi 
cursanţi, conform normelor de reprezentare. 
 (4) Senatul universitar este constituit din m em bri de drept şi m em bri aleşi.  
 (5) Membri de drept ai Senatului universitar sunt: comandantul (rectorul), 
locţiitorul com andantului, locţiitorul com andantului pentru învăţăm ânt 
(prorector), locţiitorul com andantului pentru cercetarea ştiinţifică (prorector), 
secretarul ştiinţific al senatului universitar, directorul administrativ, şeful S ecţiei 
învăţăm ânt şi cercetare ştiinţifică, şefii de facultăţi (decanii) şi şefii de catedre.  
 (6) Mem bri aleşi ai Senatului universitar sunt: reprezentanţii cadrelor 
didactice titulare şi/sau cercetătorilor ştiinţifici titulari, reprezentanţii studenţilor 
şi cursanţilor. 
 (7) În Senatul universitar, studenţii şi cursanţii sunt reprezentaţi în 
proporţie de o pătrim e din num ărul total al membrilor. 
 (8) În structura organizatorică a Senatului universitar se regăsesc 
preşedintele S enatului universitar, Biroul senatului universitar, Comisiile 
permanente sau temporare ale Senatului universitar şi S ecretariatul perm anent al 
Senatului universitar.  
 (9) Invitaţi perm anenţi ai S enatului universitar sunt: şeful S ecţiei stat 
m ajor, evidenţă resurse um ane şi secretariat, şeful S ecţiei financiar-contabile, 
consilierul juridic, comandantul de batalion, directorul de programe comunitare, 
psihologul, un reprezentant al profesorilor universitari consultanţi, referentul 
Secretariatului permanent al Senatului universitar. 
 Art. 50 (1) Senatul universitar se întruneşte, de regulă lunar, în şedinţe 
ordinare, extraordinare şi om agiale. 

(2) Ş edinţa Senatului universitar este statutară dacă num ărul m em brilor 
prezenţi reprezintă cel puţin 2/3 din num ărul total al m em brilor Senatului 
universitar. 

(3) Prin num ărul total al m em brilor Senatului universitar se înţelege 
num ărul locurilor stabilite prin normele de reprezentare. 
 (4) H otărârile Senatului universitar, în condiţiile în care şedinţa este 
statutară, se iau cu votul m ajorităţii m em brilor prezenţi (jum ătate plus unul).  
 (5) Pe timpul practicilor, m odulelor de pregătire m ilitară şi vacanţelor 
studenţilor, şedinţele Senatului universitar sunt statutare, dacă la şedinţă sunt 
prezenţi m inim  2/3 din num ărul de m em bri fără studenţi.  
 (6) La votul pentru ocuparea sau eliberarea posturilor didactice participă 
numai cadrele didactice din Senatul universitar. 
  (7) La şedinţele Senatului universitar participă, fără drept de vot, invitaţi 
perm anenţi stabiliţi de Senatul universitar. 
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 (8) Pentru clarificarea sau rezolvarea unor probleme de interes pentru 
instituţie, la şedinţele Senatului universitar poate participa, fără drept de vot,  ca 
invitată a Biroului senatului universitar sau comandantului (rectorului), orice 
persoană din academ ie sau din afara acesteia.  
 (9) În cadrul Senatului universitar se pot constitui, la propunerea 
rectorului, a Biroului senatului universitar sau a unei pătrim i din num ărul 
membrilor Senatului universitar, comisii speciale sau pe domenii de interes, cu 
caracter permanent sau temporar, organizate de regulă pe perioada unui m andat. 

Art. 51 (1) Comisiile permanente ale Senatului universitar sunt stabilite 
de către Senatul universitar, la propunerea Biroului senatului universitar, prin 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Senatului 
universitar/Biroului senatului universitar, validat de Senatul universitar la 
începutul mandatului.  

(2) Comisiile permanente sunt form ate din trei la cinci m em bri şi se 
constituie prin opţiunea m em brilor Senatului universitar.  

(3) Fiecare comisie perm anentă este condusă de un preşedinte ales dintre 
membri comisiei.  

(4) Un membru al Senatului universitar poate face parte din maximum 
două com isii perm anente. 

(5) Comisiile permanente sunt organisme de lucru ale Senatului 
universitar, activitatea lor fiind coordonată de B iroul senatului universitar. 
 (6) Membrii Comisiilor permanente se stabilesc, la începutul m andatului 
sau ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a S enatului universitar. 
 Art. 52. Secretariatul permanent al Senatului universitar este constituit 
din secretarul ştiinţific al senatului universitar şi d in 1-2 referenţi. 
 Art. 53. (1) Membrii Senatului universitar sunt aleşi, prin vot secret, 
pentru un mandat de patru ani. 
 (2) D reptul de m em bru al S enatului universitar se pierde înaintea 
încheierii m andatului în cazurile de pensionare, plecare (m utare) definitivă din 
academ ie şi renunţare la cerere, din m om entul validării de către S enatul 
universitar. 
 (3) Pentru ocuparea locurilor din Senatul universitar, devenite vacante pe 
durata m andatului, se procedează la organizarea de alegeri parţiale, ori de câte 
ori este cazul; aceeaşi prevedere se aplică şi în situaţia descom pletării cu m ai 
mult de 1/3 a Senatului universitar. 
 (4) Persoanele alese pe locurile vacante sunt validate de Senatul 
universitar aflat în funcţiune în m om entul alegerilor, m enţionându -se data de la 
care îşi îndeplinesc atribuţiile. 
 Art. 54. (1) Validarea noului Senat universitar se face de către Senatul 
universitar aflat în funcţiune la data alegerilor. 
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 (2) Senatul universitar se consideră dizolvat în ziua întrunirii noului Senat 
universitar desemnat prin alegeri generale. 
 Art. 55. Senatul universitar din A cadem ia T ehnică M ilitară are 
urm ătoarele com petenţe şi atribuţii principale: 
 1) stabileşte orientarea generală a învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice în 
concordanţă cu m isiunile şi obiectivele instituţiei, cu cerinţele beneficiarilor şi 
cu direcţiile de dezvoltare ale învăţăm ântului superior naţional; 
 2) analizează şi adoptă strategia de dezvoltare instituţională a A cadem iei 
Tehnice Militare; 
 3) adoptă Carta universitară  şi orice m odificări, completări, actualizări 
ulterioare ale acesteia, precum  şi procedurile, m etodologiile, norm ele şi 
regulamentele interne necesare organizării şi desfăşurării procesului de 
învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică; 
 4) adoptă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 
Senatului universitar/Biroului senatului universitar;  
 5) urm ăreşte m enţinerea condiţiilor de acreditare a academiei ca instituţie 
furnizoare de educaţie, a facultăţilor, a dom eniilor de licenţă şi a specializărilor, 
precum  şi îndeplinirea condiţiilor pentru autorizarea de funcţionare provizorie a 
unor noi programe de studii, după caz; 
 6) adoptă Planul strategic de dezvoltare a Academiei Tehnice Militare, 
elaborat pentru o perioadă de patru ani şi P lanul anual operaţional, în acord cu 
strategiile şi standardele naţionale şi europene ale învăţăm ântului superior, 
precum  şi cu direcţiile stabilite pentru învăţăm ântul m ilitar superior; 
 7) validează repartiţia sarcinii didactice şi de cercetare ştiinţifică,  
încărcarea personalului didactic titular, asociat şi consultant până la începutul 
fiecărui an universitar, precum  şi m odul de îndeplinire a sarcinii didactice şi de 
cercetare ştiinţifică, la sfârşitul anului universitar; 
 8) analizează activitatea C onsiliului ştiinţific, validează rapoartele de 
activitate şi aprobă propunerile acestuia înaintate Senatului universitar; 
 9) aprobă ocuparea posturilor didactice vacante de către personal didactic 
asociat, prin cum ul sau prin plata cu ora, cooptarea specialiştilor cu valoare 
recunoscută în dom eniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori 
asociaţi invitaţi, precum  şi condiţiile de salarizare a acestora; 
 10) analizează şi validează darea de seam ă privind activităţile didactice şi 
de cercetare ştiinţifică din academie la sfârşitul fiecărui an universitar; 
 11) analizează şi evaluează semestrial m odul de desfăşurare a procesului 
de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică şi propune m ăsuri de îm bunătăţire a 
acestuia; 
 12) adoptă, pe baza propunerilor Biroului senatului universitar, structurile 
de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică din com punerea statului de organizare ; 
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 13) stabileşte m odalităţile şi căile de creştere a perform anţei 
învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice, prin implementarea m ăsurilor pentru 
asigurarea calităţii educaţiei; 
 14) stabileşte m odalităţile şi căile de asigurare a calităţii personalului 
didactic titular, asociat, consultant sau invitat şi a prestaţiei acestuia;  
 15) validează m etodologia şi grilele cu criteriile de evaluare a 
perform anţelor profesionale individuale ale personalului didactic civil, în 
conform itate cu legislaţia în vigoare; 
 16) stabileşte m odalităţile şi căile de dezvoltare a bazei materiale a 
învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice; 
 17) stabileşte m odalităţile şi căile de perfecţionare şi dezvoltare a 
activităţilor de cooperare şi de parteneriat cu alte instituţii de învăţăm ânt 
superior civile şi m ilitare, la nivel naţional şi internaţional; 
 18) validează m etodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor în 
vederea stabilirii propunerilor de cadre didactice pentru num irea în funcţiile 
didactice de conducere; 
 19) propune şi alege, prin vot secret, rectorul, prorectorii, secretarul 
ştiinţific al senatului, reprezentantul studenţilor/cursanţilor în Biroul senatului 
universitar şi validează, după caz, concursul pentru ocuparea postului de director 
administrativ; 
 20) validează alegerea şefilor de catedră, decanilor, prodecanilor, 
secretarilor ştiinţifici ai consiliilor facultăţilor, com ponenţa consiliilor 
facultăţilor şi a birourilor catedrelor; 
 21) validează com ponenţa Senatului universitar în cazul alegerilor 
generale sau parţiale; 
 22) stabileşte norm ele de reprezentare pentru organism ele de conducere; 
 23) aprobă planurile de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică, avizează 
planurile de asigurare m aterială şi de editare, pe baza propunerilor Consiliilor 
facultăţilor şi a structurilor responsabile; 
 24) validează criteriile specifice şi m etodologia de organizare şi 
desfăşurare a concursului de adm itere, a exam enului de licenţă şi a altor forme 
de finalizare a studiilor; 
 25) analizează rezultatele la învăţătură şi disciplină ale studenţilor şi 
cursanţilor şi propune scoaterea din evidenţă a acestora pentru rezultate 
necorespunzătoare sau abateri disciplinare deosebite; 
 26) aprobă criteriile specifice şi m etodologia de organizare şi desfăşurare 
a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare ştiinţifică, în 
conform itate cu norm ativele naţionale şi ordinele m inistrului apărării naţionale; 
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 27) validează com isiile de concurs pentru ocuparea posturilor de profesor 
universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi cercetător 
ştiinţific gradul II, la propunerea Consiliilor facultăţilor; 
 28) avizează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor de profesor 
universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi cercetător 
ştiinţific gradul II; 
 29) validează hotărârile Consiliilor facultăţilor privind rezultatele 
concursurilor de ocupare a posturilor de preparatori universitari, asistenţi 
universitari, lectori universitari/şefi de lucrări şi a posturilor de instructori 
militari în vederea num irii în funcţii; 
 30) propune candidaţi pentru organism ele consultative naţionale ale 
învăţăm ântului superior; 
 31) avizează conducătorii ştiinţifici la doctorat propuşi de Consiliile 
facultăţilor; 
 32) validează com isiile de susţinere a tezelor de doctorat; 
 33) avizează anual m enţinerea în activitate, peste lim ita vârstei de 
pensionare, a unor profesori universitari sau conferenţiari universitari titulari 
civili, la propunerea Consiliilor facultăţilor; 
 34) acordă titluri onorifice, aprobă propunerile pentru conferirea de 
decoraţii, ordine, m edalii, premii, gradaţii de m erit şi pentru alte drepturi, în 
condiţiile legii şi potrivit procedurilor proprii; 
 35) acordă titlurile de D octor H onoris C au sa, P rofesor O norific şi S enator 
de Onoare al Academiei Tehnice Militare, precum  şi diplom ă de m erit şi 
diplom ă de onoare. 
 36) analizează şi soluţionează încălcările îndatoririlor contractuale, 
deontologiei universitare şi norm elor de com portare, încălcări care dăunează 
interesului învăţăm ântului şi prestigiului instituţiei, prin com isii de cercetare şi 
C om isia de etică universitară; 
 37) stabileşte şi aprobă cuantum ul taxelor percepute de instituţie pentru 
activităţi şi servicii prestate, în conform itate cu reglem entările în vigoare; 
 38) avizează P rogram ul de achiziţii; 
 39) validează proiectul de buget anual al A cadem iei T ehnice M ilitare şi 
urm ăreşte m odul de utilizare a resurselor financiare. 
 Art. 56. La nivelul Academiei Tehnice Militare funcţionează Comisia de 
etică universitară, subordonată Senatului universitar, cu urm ătoarele atribuţii 
principale: 
 a) elaborarea Codului de etică universitară; 
 b) analiza şi soluţionarea reclam aţiilor şi sesizărilor referitoare la abaterile 
de la etica universitară; 
 c) prezentarea unui raport anual în faţa S enatului universitar. 
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6.2.2 Biroul senatului universitar 
 Art. 57. (1) Biroul senatului universitar contribuie la conducerea 
operativă a Academiei Tehnice Militare. 
 (2) P reşedintele Biroului senatului universitar este comandantul (rectorul) 
Academiei Tehnice Militare. 
 (3) Biroul senatului universitar se compune din comandant (rector), 
locţiitorul com andantului, prorectorii, secretarul ştiinţific al senatulu i 
universitar, decanii, directorul administrativ, şeful S ecţiei învăţăm ânt şi 
cercetare ştiinţifică şi reprezentantul studenţilor/cursanţilor din Senatul 
universitar. 
 (4) Pentru clarificarea sau rezolvarea unor probleme de interes pentru 
instituţie, la şedinţele Biroului senatului universitar pot participa ca invitaţi, fără 
drept de vot, studenţi, cadre didactice sau orice alte persoane din instituţie sau 
din afara acesteia, precum  şi un referent din Secretariatul permanent al Senatului 
universitar. 
 Art. 58. Biroul senatului universitar are urm ătoarele com petenţe şi 
atribuţii principale: 
 1) urm ăreşte aplicarea hotărârilor S enatului universitar, precum  şi 
rezolvarea operativă a problem elor curente apărute între şedinţele S enatului 
universitar; 
 2) analizează propunerile făcute de membrii Biroului senatului universitar 
şi de consiliile facultăţilor şi înaintează Senatului universitar cazurile de interes 
spre analiză, avizare, validare sau aprobare; 
 3) convoacă Senatul universitar în şedinţe ordinare, extrao rdinare sau 
omagiale, propune ordinea de zi şi avizează toate docum entele care sunt supuse 
analizei şi aprobării acestuia, adoptând hotărâri în acest sens; 
 4) inform ează Senatul universitar despre hotărârile adoptate; 
 5) pregăteşte şedinţele Senatului universitar şi proiectele de hotărâri; 
 6) stabileşte participanţii la şedinţele Senatului universitar şi ale Biroului 
senatului universitar în calitate de invitaţi; 
 7) inform ează com unitatea universitară despre deciziile proprii şi ale 
Senatului universitar, în dom eniile de com petenţă; 
 8) răspunde la petiţii, cereri, solicitări interne şi externe, în dom eniile de 
com petenţă; 
 9) propune invitarea unor personalităţi din ţară şi de peste hotare la unele 
activităţi organizate de Academia Tehnică Militară. 
 Art. 59. Biroul senatului universitar adoptă hotărâri cu m ajoritatea 
voturilor m em brilor prezenţi, dacă num ărul m em brilor prezenţi reprezintă cel 
puţin 2/3 din totalul m em brilor biroului. 
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6.2.3 C on siliu l ştiin ţific 
 Art. 60. (1) C onsiliul ştiinţific este organism ul de conducere colectivă a 
activităţii de cercetare ştiinţifică universitară. 
 (2) C onsiliul ştiinţific are în com punere locţiitorul com andantului pentru 
cercetare ştiinţifică (prorector), directorii executivi ai centrelor de excelenţă, 
directorul administrativ, şeful S ecţiei învăţăm ânt şi cercetare ştiinţifică, cadre 
didactice cu experienţă în dom eniul cercetării ştiinţifice, cercetători ştiinţifici şi 
studenţi sau cursanţi. 
 (3) P reşedintele C onsiliului ştiinţific este locţiitorul com andantului pen tru 
cercetare ştiinţifică (prorector).  
 (4) Secretar al Consiliului ştiinţific se alege unul dintre membri, cadru 
didactic sau cercetător ştiinţific, cu gradul de cel puţin conferenţiar/cercetător 
ştiinţific gradul II. 
 (5) Compunerea Consiliului ştiinţific este stabilită de Senatul universitar, 
pe un an calendaristic, pe baza propunerilor prezentate de locţiitorul 
comandantului pentru cercetare ştiinţifică (prorector), în conform itate cu 
prevederile Regulamentului de funcţionare al C onsiliului ştiinţific, validat de 
Senatul universitar. 
 (6) C onsiliul ştiinţific este numit prin ordin al comandantului (rectorului). 
 Art. 61. C onsiliul ştiinţific are atribuţii şi com petenţe conform  
Regulamentului de funcţionare al C onsiliului ştiinţific din A cadem ia T ehnică 
M ilitară.  
 

6.2.4  C on siliu l facu ltăţii 
Art. 62. (1) C onsiliul facultăţii este form at din m em brii de drept şi 

m em brii aleşi, potrivit norm elor de reprezentare stabilite de către S enatul 
universitar. 

(2) P reşedintele C onsiliului facultăţii este decanul. 
(3) Membri de drept ai C onsiliului facultăţii sunt: decanul, secretarul 

ştiinţific al Consiliului facultăţii, prodecanul şi şefii de catedre. 
(4) M em bri aleşi ai C onsiliului facultăţii sunt: cadre didactice, cercetători 

ştiinţifici, studenţi şi cursanţi. 
 (5) În C onsiliul facultăţii, studenţii şi cursanţii sunt reprezentaţi în 
proporţie de o pătrim e din num ărul total al m em brilor. 
 (6) L a şedinţele C onsiliul facultăţii participă ca invitat perm anent ofiţerul 
cu organizarea învăţăm ântului. 
 Art. 63. (1) H otărârile C onsiliului facultăţii se iau cu majoritatea voturilor 
m em brilor prezenţi, cu condiţia ca şedinţa să fie statutară.  
 (2) H otărârile referitoare la viaţa academ ică se adoptă în condiţiile 
prezenţei la şedinţa C onsiliului facultăţii a minim 2/3 din totalul membrilor. 
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 Art. 64. C onsiliul facultăţii are urm ătoarele atribuţii şi com petenţe 
principale: 
 1) defineşte obiectivele facultăţii; 
 2) propune înfiinţarea de secţii şi direcţii de specializare; 
 3) analizează şi avizează planurile de învăţăm ânt, de cercetare ştiinţifică, 
de asigurare m aterială şi de editare; 
 4) întocm eşte rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării academ ice şi 
acreditării facultăţii; 
 5) propune criterii pentru evaluarea periodică a personalului didactic şi de 
cercetare ştiinţifică; 
 6) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică din 
cadrul facultăţii; 
 7) evaluează periodic rezultatele la învăţătură ale studenţilor şi cursanţilor 
şi propune scoaterea din evidenţă a celor cu rezultate necorespunzătoare la 
învăţătură sau cu abateri disciplinare deosebite; 
 8) propune Senatului universitar comisiile de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare ştiinţifică şi avizează  rezultatele acestor 
concursuri; 
 9) avizează acordarea titlurilor didactice; 
 10) avizează cererile unor profesori universitari sau conferenţiari 
universitari titulari civili, care solicită prelungirea activităţii peste lim ita vârstei 
de pensionare; 
 11) avizează propunerile de conducători ştiinţifici la doctorat şi dom eniile 
în  care se organizează doctoratul; 
 12) avizează com isiile de susţinere a tezelor de doctorat; 
 13) avizează situaţiile cu repartiţia pe funcţii a sarcinilor didactice, de 
cercetare ştiinţifică şi de perfecţionare a pregătirii personalului didactic şi 
asociat (prin cum ul şi plata cu ora), a profesorilor universitari consultanţi, 
precum  şi a conducătorilor la doctorat, întocm ite de catedre pe ani universitari; 
 14) analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a 
diplom elor şi certificatelor de studii; 
 15) analizează şi avizează m odalităţile de recunoaştere sau echivalare a 
creditelor transferabile de studii ECTS; 
 16) organizează m anifestări ştiinţifice la nivelul facultăţii; 
 17) asigură, la nivelul facultăţii, căile de creştere a perform anţei 
învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice, prin aplicarea m ăsurilor pentru asigurarea 
calităţii educaţiei; 
 18) validează com isiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor didactice de 
preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, 
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cercetător ştiinţific gradul III, cercetător ştiinţific şi asistent de cercetare 
ştiinţifică; 
 19) propune com isiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor didactice de 
profesor universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi 
cercetător ştiinţific gradul II; 
 20) propune statele de funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare 
ştiinţifică, personalul didactic şi de cercetare auxiliar şi personalul administrativ; 
 21) coordonează utilizarea bazei m ateriale a învăţăm ântului şi cercetării 
ştiinţifice, avută la dispoziţie în cadrul spaţiului universitar; 
 22) participă la activităţile de elaborare a Programului de achiziţii. 
 

6.2.5  Biroul con siliu lu i facu ltăţii 
 Art. 65. (1) P entru conducerea operativă a facultăţii se constituie Biroul 
consiliul facultăţii, format din decan, în calitate de preşedinte, şefii de catedre, 
secretarul ştiinţific al consiliului facultăţii, prodecanul şi un student/cursant. 
 (2) L a şedinţele B iroul consiliul facultăţii participă ca invitat perm anen t 
ofiţerul cu organizarea învăţăm ântului. 
 Art. 66. (1) H otărârile Biroului consiliului facultăţii se iau cu majoritatea 
voturilor m em brilor prezenţi, cu condiţia ca şedinţa să fie statutară.  
 (2) H otărârile referitoare la viaţa academ ică se adoptă în con diţiile 
prezenţei la şedinţa Biroului consiliului facultăţii a minim 2/3 din totalul 
membrilor. 
 (3) Biroul consiliului facultăţii are urm ătoarele com petenţe şi atribuţii 
principale: 
 a) asigură conducerea curentă a facultăţii; 
 b) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică din 
facultate pe care le prezintă C onsiliului facultăţii; 
 c) organizează concursurile de adm itere la studii universitare de masterat 
şi la cursuri; 
 d) pregăteşte şedinţele C onsiliului facultăţii. 
 

6.2.6  Biroul catedrei 
 Art. 67. (1) C onducerea catedrei este asigurată de Biroul catedrei, 
com pus din şeful de catedră şi din cel puţin doi m em bri, aleşi dintre şefii de 
com isii didactice sau din rândul personalului didactic titular. 
 (2) C onducerea operativă a cated rei este asigurată de şeful de catedră. 
 Art. 68. Biroul catedrei are urm ătoarele atribuţii şi com petenţe: 
 a) elaborează proiectele planurilor de învăţăm ânt pentru formare, 
perfecţionare şi specializare pentru domeniile/specializările de com petenţă; 
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 b) coordonează elaborarea programelor analitice ale disciplinelor de 
studiu din responsabilitate; 
 c) urm ăreşte aplicarea metodologiilor specifice de evaluare a studenţilor şi 
cursanţilor, în acord cu program ele analitice şi criteriile generale adoptate de 
instituţie; 
 d) stabileşte m odul de acordare a creditelor de studii transferabile 
prevăzute în planurile de învăţăm ânt şi urm ăreşte înscrierea acestora în 
programele analitice; 
 e) avizează repartiţia sarcinilor didactice şi de cercetare ştiinţifică; 
 f) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din catedră; 
 g) urm ăreşte îndeplinirea Planului de cercetare-dezvoltare a catedrei;  
 h) urm ăreşte participarea personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică 
din catedră la com petiţiile pentru obţinerea de granturi; 
 i) propune şi validează personalul didactic asociat, prin cum ul sau prin 
plata cu ora; 
 j) validează evaluarea perform anţelor profesionale pentru personalul 
didactic, didactic auxiliar şi de cercetare din catedră; 
 k) urm ăreşte îndeplinirea obligaţiilor profesionale de către personalul 
didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, din catedră; 
 l) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare 
ştiinţifică vacante şi coordonează organizarea concursului pentru ocuparea 
acestora; 
 m) coordonează activitatea de pregătire prin doctorat, în dom eniul de 
com petenţă; 
 n) propune acordarea calităţii de profesor universitar consultant; 
 o) propune prelungirea activităţii profesorilor universitari sau 
conferenţiarilor universitari civili peste lim ita vârstei de pensionare, conform 
prevederilor legali; 
 p) propune stabilirea unor acorduri de cooperare cu parteneri din ţară şi 
din străinătate; 
 r) propune recom pense şi sancţiuni pentru personalul didactic, didactic 
auxiliar şi de cercetare ştiinţifică din catedră; 
 s) participă la activităţile de elaborare a Programului de achiziţii. 
 

6.3 F u n cţii didactice de conducere (organe de conducere) 
 

6.3.1 Comandantul (rectorul) 
 Art. 69. (1) C onducerea A cadem iei T ehnice M ilitare se realizează de 
către comandant, care poate îndeplini şi atribuţiile de rector.  
 (2) Comandantul este num it prin ordin al m inistrului apărării naţionale. 
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 (3) Comandantul (rectorul) este conducătorul activităţilor universitare, 
m ilitare şi adm inistrative, stabileşte strategia şi politicile instituţionale, dispune 
m ăsurile necesare im plem entării acestora şi poartă răspunderea pentru 
îndeplinirea m isiunii A cadem iei T ehnice M ilitare. 
 Art. 70. (1) Comandantul este numit sau îm puternicit din rândul ofiţerilor 
de conducere, în conform itate cu reglem entările interne ale M inisterului A părării 
N aţionale.  
 (2) La propunerea membrilor Senatului universitar, comandantul numit 
sau îm puternicit şi care deţine gradul didactic de profesor universitar sau 
conferenţiar universitar, atestat în condiţiile legii, poate fi ales de către S enatul 
universitar, prin vot secret, pentru a îndeplini şi atribuţiile de rector, cu 
respectarea prevederilor legale. 
 (3) În cazul în care nu sunt îndeplinite prevederile alin. (2), Senatul 
universitar propune ministrului apărării naţionale confirmarea în calitate de 
rector a acelei persoane care, în urm a declanşării procedurilor de alegeri, prin 
vot secret, a fost desem nată pentru a îndeplini atribuţiile de rector. 
 (4) D upă num irea sau îm puternicirea com andantulu i potrivit alin. (1) şi 
confirmarea rectorului în condiţiile alin. (3), com andantul şi rectorul propun 
m inistrului apărării naţionale m ăsurile ce se im pun  în vederea stabilirii 
responsabilităţilor şi atribuţiilor pe linie de conducere şi coordonare 
instituţională.  
 

6.3.1.1 A trib u ţii gen erale 
 Art. 71. Comandantul (rectorul) reprezintă A cadem ia T ehnică M ilitară în 
raporturile cu M inisterul A părării N aţionale, M inisterul E ducaţiei şi C ercetării, 
alte m inistere şi structuri de stat, guvernam entale sau universitare, în C onsiliul 
N aţional al R ectorilor şi în organism ele interne şi internaţionale în  care 
academia este partener. 
 Art. 72. Comandantul (rectorul) conduce activitatea academ ică şi 
adm inistrativă, de resurse um ane, de perfecţionare a pregătirii profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice, de apreciere şi de promovare a personalului din subordine, 
organizează şi execută activităţi de control la nivelul structurilor şi al 
personalului din subordine, adoptând m ăsurile necesare elim inării lipsurilor 
constatate. 
 

6.3.1.2 A trib u ţii sp ecifice 
 Art. 73. Comandantul (rectorul): 
 a) conduce com unitatea universitară, prezidează şedinţele S enatului 
universitar şi ale B iroului senatului universitar, în calitate de preşedinte al 
acestora; 
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 b) convoacă şi coordonează Senatul universitar şi Biroul senatului 
universitar; 
 c) concepe dezvoltarea strategică instituţională a Academiei Tehnice 
Militare; 
 d) coordonează procesul de învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică 
universitară; 
 e) rezolvă operativ problem ele referitoare la con ducerea activităţilor 
didactice şi de cercetare ştiinţifică, care nu im pun decizii ale Senatului 
universitar sau ale Biroului senatului universitar; 
 f) asigură aplicarea legilor, prevederilor Cartei universitare, procedurilor, 
regulam entelor şi m etodologiilor aprobate, hotărârilor Senatului universitar şi 
biroului acestuia; 
 g) întreprinde dem ersurile pentru numirea şi eliberarea în/din funcţie a 
personalului didactic, auxiliar şi adm inistrativ , potrivit reglem entărilor specifice 
M inisterului A părării N aţionale, hotărârilor S enatului universitar şi prevederilor 
legale în vigoare; 
 h) aprobă/decide sau, după caz, propune eşaloanelor com petente, numirea 
în funcţie a prorectorilor, decanilor, şefilor de catedre, secretarilor ştiinţifici, 
prodecanilor şi num eşte şefii comisiilor didactice şi îndrum ătorii de studii; 
 i) aprobă/decide asupra angajării personalului didactic asociat; 
 j) dispune m ăsuri pentru asigurarea calităţii educaţiei; 
 k) aprobă/decide înm atricularea, scoaterea din evidenţă a studenţilor şi 
cursanţilor şi absolvirea studiilor şi cursurilor; 
 l) sem nează diplom ele şi certificatele de studii acordate de A cadem ia 
T ehnică M ilitară; 
 m) exercită calitatea de ordonator de credite, potrivit com petenţelor 
legale; 
 n) coordonează şi controlează funcţionarea compartimentelor din 
A cadem ia T ehnică M ilitară; 
 o) exercită autoritatea disciplinară asupra comunităţii instituţionale, în 
limitele prevederilor legale; 
 p) reprezintă şi angajează juridic A cadem ia T ehnică M ilitară în raporturile 
cu terţi, potrivit com petenţelor legale; 
 r) semnează contractele de muncă ale angajaţilor civili din Academia 
T ehnică M ilitară, pe baza com petenţelor legale. 
 Art. 74. (1) Comandantul (rectorul) poate delega unele din com petenţele 
sale locţiitorului său, prorectorilor sau altor persoane titulare ale unor funcţii de 
conducere a învăţăm ântului universitar. 



NESECRET 
 

C arta universitară a A cadem iei T ehnice M ilitare 
 
 

NESECRET 
35 din 49 

 (2) În absenţa com andantului (rectorului), exercitarea atribuţiilor funcţiei 
revine locţiitorului com andantului sau, după caz, persoanei num ite de 
com andant (rector) în acest scop. 
 Art. 75. Îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din calitatea de 
com andant (rector), în conform itate cu prevederile legale. 
 Art. 76. C om andantul (rectorul) poate solicita M inisterului E ducaţiei şi 
C ercetării confirm area sa în calitate de rector, cu respectare prevederilor legale. 

 
6.3.2 L ocţiitoru l com an d an tu lu i 

 Art. 77. (1) L ocţiitorul com andantului este persoana investită prin numire 
(îm puternicire) să participe la actul de com andă din A cadem ia T ehnică M ilitară, 
îndeplinind atribuţiile de com andant în absenţa acestuia. 
 (2) L ocţiitorul com andantului îndeplineşte atribuţiile stabilite în fişa 
postului, R egulam entul de organizare şi funcţionare a A cadem iei T ehnice 
Militare şi execută ordinele comandantului. 
 (3) Îndeplineşte delegările de com petenţă atribuite de com andant (rector). 

 
6.3.3 L ocţiitoru l com an d an tu lu i p en tru  în văţăm ân t (prorector) 

 Art. 78. L ocţiitorul com andantului pentru învăţăm ânt (prorector) este 
ales, prin vot secret, de Senatul universitar, din rândul cadrelor didactice 
membre ale Senatului universitar, cu gradul didactic de profesor universitar sau 
conferenţiar universitar. 
 Art. 79. (1) L ocţiitorul com andantului pentru învăţăm ânt (prorector) este 
subordonat nemijlocit comandantului (rectorului) şi coordonează activitatea de 
învăţăm ânt. 
 (2) Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum  şi delegările 
de com petenţă atribuite de com andant (rector). 
 (3) L ocţiitorul com andantului pentru învăţăm ânt (prorector) îndeplineşte 
urm ătoarele atribuţii principale: 
 a) stabileşte responsabilităţi şi organizează structurile funcţionale, 
adm inistrative şi m anageriale privind  asigurarea calităţii educaţiei; 
 b) coordonează activitatea de asigurare a calităţii educaţiei privind 
capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi m anagem entul calităţii, 
potrivit legislaţiei în vigoare; 
 c) coordonează activitatea de elaborare a Planului strategic de dezvoltare 
instituţională  din A cadem ia T ehnică M ilitară şi a P lanului anual operaţional; 
 d) coordonează elaborarea docum entelor de planificare şi organizare a 
învăţăm ântului şi a curriculum -ului educaţional; 
 e) coordonează, îndrum ă şi controlează pregătirea studenţilor şi 
cursanţilor; 
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 f) coordonează planificarea şi desfăşurarea activităţilor privind evaluarea 
studenţilor şi cursanţilor, concursurile de admitere, examenele de finalizare a 
studiilor, concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice; 
 g) organizează controale pe linia învăţăm ântului şi prestaţiei didactice; 
 h) desfăşoară activitate didactică în catedra în care este încadrat, potrivit 
normei didactice aprobate, precum  şi activitate ştiinţifică (nenorm ată) şi 
participă la şedinţele com isiei didactice din care face parte; 
 i) coordonează elaborarea planurilor de învăţăm ânt şi a programelor 
analitice şi a celorlalte docum ente de planificare şi organizare a învăţăm ântul;
 j) se preocupă de perfecţionarea pregătirii personalului didactic; 
 k) face parte din comisia concursului de adm itere şi din comisia de 
finalizare a studiilor universitare de licenţă/diplom ă; 
 l) stimulează şi urm ăreşte activitatea publicistică; 
 m) îndrum ă şi verifică activitatea de actualizare a paginii Web; 
 n) urm ăreşte utilizarea patrim oniului din biblioteca universitară şi 
achiziţionarea de bibliografie didactică şi de specialitate; 
 o) urm ăreşte m odul de derulare a planului de editare; 
 p) participă la activităţile de elaborare a Programului de achiziţii. 
 

6.3.4 L ocţiitoru l comandantului p en tru  cercetare ştiin ţifică (p rorector) 
 Art. 80. L ocţiitorul com andantului pentru cercetare ştiinţifică  (prorector) 
este ales, prin vot secret, de S enatul universitar, din rândul cadrelor didactice 
membre ale Senatului universitar, cu gradul didactic de profesor universitar sau 
conferenţiar universitar. 
 Art. 81. (1) L ocţiitorul com andantului pentru cercetare ştiinţifică  
(prorector) este subordonat nem ijlocit com andantului (rectorului) şi coordonează 
activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. 
 (2) Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum  şi delegările 
de com petenţă atribuite de comandant (rector). 
 (3) L ocţiitorul com andantului pentru cercetare ştiinţifică (prorector) este 
preşedintele C onsiliului ştiinţific din A cadem ia T ehnică M ilitară. 
 (4) L ocţiitorul com andantului pentru cercetare ştiinţifică  (prorector) 
îndeplineşte urm ătoarele atribuţii principale: 
 a) asigură legătura cu C onsiliul N aţional al C ercetării Ş tiinţifice din 
Învăţăm ântul S uperior, precum  şi cu alte organe şi organism e m ilitare şi civile, 
pe linia cercetării ştiinţifice; 
 b) coordonează activitatea de elaborare, evaluare şi actualizare a Planului 
strategic de cercetare ştiinţifică  din academie şi o supune avizării C onsiliului 
ştiinţific; 
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 c) coordonează elaborarea Planului anual de cercetare-dezvoltare al 
academ iei şi îl supune avizării C onsiliului ştiinţific; 
 d) avizează lucrările ştiinţifice care urm ează să apară în publicaţiile sub 
egida Academiei Tehnice Militare; 
 e) participă la activitatea de elaborare a Planului strategic de dezvoltare 
instituţională ; 
 f) coordonează activitatea de analiză şi evaluare a m ăsurilor ce vizează 
arm onizarea învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice universitare cu standardele 
naţionale şi europene; 
 g) coordonează realizarea planului de im plem entare a strategiei de 
colaborare inter-universitară la nivel naţional şi internaţional; 
 h) coordonează elaborarea de studii privind eficientizarea activităţilor de 
învăţăm ânt şi de cercetare ştiinţifică; 
 i) participă la organizarea m anifestărilor ştiinţifice ale academ iei şi 
coordonează activitatea de asigurare a nivelului ştiinţific necesar (inclusiv în 
cazul participării studenţilor la m anifestările ştiinţifice din afara academ iei); 
 j) avizează docum entele referitoare la activităţile de cercetare ştiinţifică, la 
nivelul academiei; 
 k) asigură îndeplinirea deciziilor C onsiliului ştiinţific; 
 l) desfăşoară activitate didactică în catedra în care este încadrat, potrivit 
norm ei didactice aprobate, precum  şi activitate ştiinţifică (nenorm ată) şi 
participă la şedinţele com isiei didactice din care face parte; 
 m) desfăşoară activitate m anagerială pentru participarea la com petiţiile 
naţionale şi internaţionale de granturi şi program e de cercetare; 
 n) desfăşoară activitate m anagerială pentru atragerea de  sponsorizări şi 
donaţii, în condiţiile legii; 
 o) întocm eşte şi prezintă Senatului universitar, anual, informarea asupra 
activităţii ştiinţifice, având ca principale com ponente eficienţa activităţii 
desfăşurate şi m odul cum  au fost folosite resursele financiare; 
 p) se preocupă pentru  diseminarea rezultatelor cercetării; 
 r) coordonează activitatea centrelor de excelenţă şi de transfer tehnologic; 
 s) coordonează activitatea de standardizare; 
 t) întreprinde m ăsuri pentru creşterea num ărului de experţi evaluatori din 
instituţie şi urm ăreşte înscrierea acestora în  baza de date de la C.N.C.S.I.S.; 
 u) urm ăreşte respectarea drepturilor de proprietate intelectuală a lucrărilor 
de cercetare ştiinţifică; 
 v) participă la elaborarea proiectului de buget şi avizează cererile de 
m ateriale şi servicii prevăzute în Programul de achiziţii. 

 
6.3.5 S ecretaru l ştiin ţific al sen atu lu i 
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 Art. 82. (1) Secretarul ştiinţific al senatului este ales, prin vot secret, de 
S enatul universitar, din rândul cadrelor didactice m em bre ale S enatului 
universitar, cu gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar 
universitar. 
 (2) S e subordonează  comandantului (rectorului). 
 (3) Secretarul ştiinţific al senatului are urm ătoarele atribuţii şi com petenţe 
principale: 
 a) coordonează actualizarea periodică a C artei universitare, a 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Senatului 
universitar/Biroului senatului universitar, a M etodologiei de organizare şi 
desfăşurare a alegerilor, a R egulam entului de organizare şi funcţionare a 
Academiei Tehnice Militare şi a altor proceduri, regulam ente, m etodologii 
stabilite de către S enatul universitar; 
 b) coordonează activităţile privind pregătirea şedinţelor Senatului 
universitar şi ale Biroului senatului universitar; 
 c) întocm eşte planul tem atic anual al activităţii Senatului universitar şi 
ordinele de zi ale şedinţelor; 
 d) propune normele de reprezentare pentru organismele de conducere; 
 e) elaborează calendarele de organizare şi desfăşurare pentru alegerile 
generale sau parţiale; 
 f) centralizează propunerile m em brilor S enatului universitar/B iroului 
senatului universitar, preşedinţilor com isiilor speciale referitoare la m aterialele 
aflate pe ordinea de zi aprobată, elaborând sinteze cu concluziile rezultate, pe 
care le aduce la cunoştinţa m em brilor S enatului universitar/B iroului senatului 
universitar, în plenul şedinţei; 
 g) întocm eşte proiectele docum entelor necesare pentru m aterializarea 
hotărârilor Senatului universitar/Biroului senatului universitar, le prezintă spre 
aprobare şi acţionează pentru cunoaşterea şi îndeplinirea lor de către 
com unitatea universitară; 
 h) coordonează acordarea de către S enatul universitar a titlurilor Doctor 
Honoris Causa, Profesor Onorific, Senator de Onoare şi a diplomelor de 
onoare; 
 i) urm ăreşte aplicarea legilor ţării, ordinelor m inistrului apărării naţionale, 
dispoziţiilor şi reglem entărilor referitoare la învăţăm ântul superior naţional şi  
militar; 
 j) participă la elaborarea direcţiilor generale de dezvoltare a 
învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice în instituţie; 
 k) participă la im plem entarea m ăsurilor de reform ă a învăţăm ântu lui şi 
cercetării ştiinţifice în academ ie, în contextul politicilor adoptate la nivel 
naţional şi la nivelul M inisterului A părării N aţionale; 
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 l) coordonează prom ovarea im aginii A cadem iei T ehnice M ilitare în m ass-
media; 
 m) participă la elaborarea R evistei A T M  în calitate de m em bru al 
colectivului de redactare; 
 n) participă la perfecţionarea şi dezvoltarea activităţilor de cooperare şi de 
parteneriat între instituţii universitare, la nivel naţional şi internaţional; 
 o) desfăşoară activitate didactică în catedra în care este încadrat, potrivit 
norm ei didactice aprobate, precum  şi activitate ştiinţifică (nenorm ată) şi 
participă la şedinţele com isiei didactice din care face parte; 
 p) urm ăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor S enatului universitar/ 
Biroului senatului universitar; 
 r) îndeplineşte alte sarcini stabilite de comandant (rector). 
 

6.3.6 Directorul administrativ 
 Art. 83. (1) Directorul administrativ este subordonat comandantului 
(rectorului) şi îndeplineşte atribuţii de m anagem ent adm inistrativ. 
 (2) Postul de director administrativ se ocupă prin concurs, organizat de 
academ ie sau la nivelul com isiei de selecţie din M inisterul A părării N aţionale, în 
condiţiile legii şi validat, după caz, de Senatul universitar. 
 (3) Directorul administrativ răspunde de managementul administrativ 
potrivit fişei postului. 
 (4) Directorul administrativ are urm ătoarele atribuţii principale: 
 a) asigură aplicarea deciziilor Senatului universitar şi biroului acestuia, 
referitoare la administrarea academiei; 
 b) coordonează activitatea personalului din subordine, pentru asigurarea 
logisticii învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice, precum  şi a com partim entelor 
administrative; 
 c) coordonează activitatea de elaborare a P rogram ului de achiziţii şi 
urm ăreşte îndeplinirea acestuia; 
 d) prezintă propuneri S enatului universitar cu privire la utilizarea 
resurselor financiare provenite de la buget şi din veniturile proprii; 
 e) coordonează elaborarea proiectului anual de buget; 
 f) elaborează şi prezintă S enatului universitar raportul anual privind starea 
adm inistrării A cadem iei T ehnice M ilitare. 
 

6.3.7 Ş efu l facu ltăţii (decanul)  
 Art. 84. (1) Şeful facultăţii (decanul) este ales, prin vot secret, de 
C onsiliul facultăţii, din rândul cadrelor didactice m em bre ale C onsiliului 
facultăţii, cu gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar. 



NESECRET 
 

C arta universitară a A cadem iei T ehnice M ilitare 
 
 

NESECRET 
40 din 49 

 (2) Şeful facultăţii (decanul) are urm ătoarele com petenţe şi atribuţii 
principale: 
 a) conduce activitatea curentă a facultăţii; 
 b) răspunde de organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţăm ânt şi 
educativ al studenţilor, precum  şi de desfăşurarea eficientă a activităţii de 
cercetare ştiinţifică; 
 c) coordonează activitatea de asigurare a calităţii educaţiei privind 
capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi m anagem entul calităţii, 
potrivit legislaţiei în vigoare; 
 d) controlează calitatea prestaţiei didactice a personalului didactic din 
subordine; 
 e) coordonează activitatea C onsiliului facultăţii şi B iroului consiliului 
facultăţii, pentru aplicarea deciziilor adoptate; 
 f) coordonează elaborarea planurilor de învăţăm ânt şi le supune analizei 
Consiliului facultăţii; 
 g) asigură îndeplinirea hotărârilor Senatului universitar, Biroului senatului 
universitar şi Consiliului facultăţii; 
 h) asigură folosirea eficientă a patrim oniului facultăţii, precum  şi a 
spaţiului universitar repartizat acesteia; 
 i) coordonează elaborarea program elor analitice; 
 j) coordonează elaborarea şi realizarea planului de editare la nivelul 
facultăţii; 
 k) avizează propunerile de num ire a îndrum ătorilor de studii la grupele de 
studenţi sau cursanţi şi controlează activitatea acestora; 
 l) asigură ordinea şi disciplina m ilitară şi respectarea prevederilor 
referitoare la protecţia inform aţiilor clasificate de către întregul personal din 
subordine; 
 m) avizează tem ele pentru proiectele de diplom ă, lucrările de absolvire şi 
disertaţii; 
 n) analizează sem estrial activitatea de învăţăm ânt şi cercetare ştiinţifică 
desfăşurată de personalul subordonat şi ia m ăsuri de îm bunătăţire a acesteia; 
 o) coordonează elaborarea planurilor de asigurare tehnico -m aterială a 
învăţăm ântului la nivelul facultăţii; 
 p) conduce şi controlează întreaga activitate a catedrelor, laboratoarelor şi 
compartimentelor din subordine; 
 r) desfăşoară activitate didactică în catedra în care este încadrat, potrivit 
norm ei didactice aprobate, precum  şi activitate ştiinţifică (nenorm ată) şi 
participă la şedinţele com isiei didactice din care face parte. 
 

6.3.8 S ecretaru l ştiin ţific al con siliu lu i facu ltăţii 
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 Art. 85. (1) Secretarul ştiinţific al consiliului facultăţii, are urm ătoarele 
atribuţii: 
 a) întocm eşte planul de activitate al Consiliului facultăţii; 
 b) urm ăreşte executarea hotărârilor şi inform ează Consiliul facultăţii 
asupra m odului de îndeplinire a acestora; 
 c) asigură întocm irea la tim p a lucrărilor ce urm ează să fie supuse 
dezbaterii Consiliului facultăţii şi punerea lor la dispoziţia m em brilor acestuia; 
 d) urm ăreşte elaborarea proceselor verbale şi păstrarea lucrărilor şi 
documentelor Consiliului facultăţii; 
 e) aduce la cunoştinţa întregului personal din facultate, inclusiv 
studenţilor şi cursanţilor, m ăsurile şi hotărârile Consiliului facultăţii; 
 f) colaborează cu şefii de catedre pentru rezolvarea unor probleme supuse 
dezbaterii Consiliului facultăţii; 
 g) desfăşoară activitate didactică în catedra în care este încadrat, potrivit 
norm ei didactice aprobate, precum  şi activitate ştiinţifică (nenorm ată) şi 
participă la şedinţele com isiei didactice din care face parte. 

(2) Secretarul ştiinţific al consiliului facultăţii este ales prin vot secret de 
C onsiliul facultăţii, din rândul m em brilor acestora. 
 

6.3.9 Prodecanul  
 Art. 86. (1) Prodecanul se alege prin vot secret şi se subordonează şefului 
de facultate (decanului). 
 (2) Prodecanul are urm ătoarele atribuţii : 
 a) îndeplineşte atribuţiile şi com petenţele de conducere delegate de decan 
sau stabilite de Consiliul facultăţii; 
 b) răspunde de elaborarea, la nivelul facultăţii, a docum entelor de 
organizare, planificare şi evidenţă a învăţăm ântului, de pregătire ştiinţifică  şi 
m etodică a personalului didactic, de analiză şi sinteză pe linie de învăţăm ânt; 
 c) com unică ordinele şefului facultăţii sau ale conducerii academ iei 
personalului facultăţii; 
 d) urm ăreşte îndeplinirea ordinelor şi precizărilor com andantului 
(rectorului) şi a respectarea program ării orare a activităţilor didactice; 
 e) colaborează cu S ecţia învăţăm ânt şi cercetare ştiinţifică pentru 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ; 
 f) îndeplineşte atribuţiile, ordinele şi sarcinile stabilite de şeful facultăţii 
(decan). 

 
6.3.10 Ş efu l d e cated ră  
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 Art. 87. (1) Şeful de catedră  este ales, prin vot secret, de membrii 
catedrei, din rândul cadrelor didactice din catedra respectivă, cu gradul didactic 
de profesor universitar sau conferenţiar universitar. 
 (2) Şeful de catedră  are urm ătoarele com petenţe şi atribuţii: 
 a) organizează şi conduce activitatea de învăţăm ânt, de cercetare 
ştiinţifică şi de logistică din cadrul catedrei; 
 b) elaborează planurile de învăţăm ânt pentru dom eniile/specializările 
aflate în coordonare; 
 c) răspunde de elaborarea program elor analitice pentru disciplinele 
asigurate de personalul didactic din catedră; 
 d) stabileşte repartiţia sarcinii didactice a catedrei; 
 e) propune personalul didactic asociat, necesar îndeplinirii sarcinii 
didactice excedentare; 
 f) controlează calitatea prestaţiei didactice; 
 g) coordonează activitatea de asigurare a calităţii educaţiei privind 
capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi m anagem entul calităţii, 
potrivit legislaţiei în vigoare; 
 h) coordonează activitatea de elaborare a m anualelor, cursurilor, lecţiilor, 
lucrărilor de laborator şi a altor m ateriale necesare desfăşurării învăţăm ântului; 
 i) urm ăreşte desfăşurarea consultaţiilor la disciplinele de specialitate; 
 j) asigură ordinea şi disciplina militară şi respectarea prevederilor 
referitoare la protecţia inform aţiilor clasificate de către întregul personal din 
subordine; 
 k) răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere la 
cursurile şi studiile universitare de m asterat şi de doctorat, organizate de catedră; 
 l) răspunde de organizarea şi desfăşurarea exam enelor de finalizare a 
studiilor; 
 m) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor practice cu 
studenţii şi cursanţii; 
 n) răspunde de elaborarea şi îndeplinirea planurilor de asigurare  
tehnico-m aterială a învăţăm ântului şi cercetării ştiinţifice, aferent catedrei; 
  o) organizează şi coordonează activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 
din cadrul catedrei; 
 p) desfăşoară activitate didactică în catedra în care este încadrat, potrivit 
norm ei didactice aprobate, precum  şi activitate ştiinţifică (nenorm ată) şi 
participă la şedinţele com isiei didactice din care face parte. 
 

6.3.11 Ş efu l com isiei d id actice 
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 Art. 88. (1) Şeful com isiei didactice este, de regulă, un profesor sau 
conferenţiar cu experienţă, titular de curs, care este num it de şeful catedrei şi se 
subordonează nemijlocit acestuia. 
 (2) Şeful com isiei didactice are urm ătoarele com petenţe şi atribuţii: 
 a) organizează şi conduce activitatea m etodică în com isia didactică;  
 b) îndrum ă activitatea didactică a m em brilor com isiei;  
 c) organizează şi conduce şedinţele com isiei didactice pentru stabilirea 
m odalităţilor de acţiune ale personalului didactic, în vederea desfăşurării unitare 
a învăţăm ântului, la disciplinele gestionate; 
 d) asigură elaborarea docum entelor de învăţăm ânt;  
 e) propune şefului catedrei îm bunătăţirea conţinutului programelor 
analitice;   
 f) propune şefului catedrei repartizarea sarcinilor didactice ce revine 
comisiei didactice. 
 

6.3.12 În d ru m ătoru l d e stu d ii 
 Art. 89. (1) Îndrum ătorul de studii se num eşte anual de către com andant 
(rector), pentru grupele de studenţi şi cursanţi, dintre cadrele didactice titulare, 
cu  excepţia preparatorilor universitari, la propunerea şefilor de catedre. 
 (2) Îndrum ătorul de studii asigură sprijin studenţilor şi cursanţilor în 
dom eniile învăţăm ântului, cercetării ştiinţifice şi educaţiei, consultanţă privind 
organizarea, desfăşurarea procesului de învăţăm ânt şi m odalităţile de evaluare, 
precum  şi pentru asigurarea calităţii vieţii în academ ie. 
 (3) Îndrum ătorul de studii întocm eşte aprecierile de serviciu ale 
studenţilor şi cursanţilor, potrivit reglem entărilor în vigoare. 
 (4) A tribuţiile generale ale îndrum ătorului de studii sunt stabilite la 
nivelul academiei. 
 

6.4 Colegiul de onoare 
 Art. 90. (1) Colegiul de Onoare, ca instanţă de apel din A cadem ia 
T ehnică M ilitară, analizează şi hotărăşte asupra cererii persoanei nem ulţum ită de 
sancţiunea prim ită, potrivit legii. 
  (2) Colegiul de Onoare discută fiecare caz în parte, în plenul său, iar 
hotărârea acestuia se ia cu m ajoritatea m em brilor prezenţi, dacă num ărul lor 
reprezintă cel puţin 2/3 din totalul m em brilor. 
 (3) Colegiul de Onoare din A cadem ia T ehnică M ilitară este alcătuit din 
locţiitorul com andantului şi din câte doi reprezentanţi ai fiecărei facultăţi sau 
departament, cu gradul didactic de profesor universitar, desemnaţi de Consiliile 
facultăţilor sau departamentelor.  
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 (4) Colegiul de Onoare alege un preşedinte, un vicepreşedinte şi un 
secretar. 
 (5) Preşedintele ales al Colegiului de Onoare trebuie sa fie membru al 
Senatului universitar. 
  (6) Colegiul de Onoare se constituie în term en de maxim două luni de la 
alegerea Senatului universitar, pentru un mandat egal cu cel al Senatului 
universitar. 
 

6.5 Desemnarea organismelor şi organ elor de conducere 
 
 Art. 91. (1) Mem brii com unităţii universitare au dreptul de a lua parte la 
conducerea activităţilor Academiei Tehnice Militare, în raport cu pregătirea, 
experienţa şi rezultatele dobândite, în condiţiile legii şi ale prevederilor Cartei 
universitare. 
 (2) C onstituirea organism elor de conducere şi stabilirea propunerilor de 
persoane ce urm ează a fi num ite în funcţii didactice de conducere se fac prin 
procedura alegerilor. 
 (3) P rin alegeri se urm ăreşte ca în organism ele de conducere şi organele 
de conducere să fie prom ovaţi m em bri ai com unităţii universitare care, prin 
prestigiu ştiinţific, ţinută m orală, cunoştinţe de specialitate şi rezultate 
corespunzătoare profilului postului, pot să asigure îndeplinirea atribuţiilor la un 
înalt nivel de perform anţă. 
 (4) Pentru ocuparea funcţiilor didactice de conducere, poate fi propus sau 
îşi poate depune candidatura orice profesor universitar sau conferenţiar 
universitar titular în academ ie, dacă este: 
 a) încadrat în catedra respectivă, pentru funcţia didactică de conducere de 
şef de catedră; 
 b) membru ales în C onsiliul facultăţii, pentru funcţiile didactice de 
conducere de decan, prodecan şi secretar ştiinţific al C onsiliului facultăţii; 
 c) m em bru ales în S enatul universitar, pentru funcţiile didactice de 
conducere de rector, prorector şi de secretar ştiinţific al senatului. 
 (5) L a alegeri participă în calitate de candidat persoana care a depus şi 
înregistrat, cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor, con form Metodologiei 
de organizare şi desfăşurare a alegerilor în A cadem ia T ehnică M ilitară , o 
cerere de intenţie, la care anexează curriculum  vitae şi o platform ă m anagerială.  
 (6) A legerea se face prin vot direct şi secret, fiecare elector având dreptul 
la un singur vot. 
 (7) A legerile sunt generale (în vederea reînnoirii com plete a organism elor 
de conducere şi num irii în toate funcţiile didactice de conducere) sau parţiale 
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(când au devenit vacante funcţii didactice de conducere, locuri în organism ele de 
conducere sau când sunt create funcţii didactice de conducere noi). 

(4) C alendarul alegerilor se stabileşte de Senatul universitar. 
Art. 92. C om andantul (rectorul) poate îm puternici, pe o perioadă de 

m axim  90 de zile, o persoană pentru a asigura o funcţie didactică de conducere, 
perioadă în care se organizează alegeri. 
 Art. 93. (1) Durata mandatului organelor de conducere şi a organismelor 
de conducere este de patru ani. 
 (2) O  persoană nu poate îndeplini atribuţiile de rector sau nu poate ocupa 
funcţia de decan m ai m ult de două m andate succesive. 
 (3) A tribuţiile funcţiilor didactice de conducere sunt cele stabilite de fişa 
postului. 
 (4) În tim pul unui m andat, aceeaşi persoană nu poate exercita, în cadrul 
Academiei Tehnice Militare, decât una din urm ătoarele funcţii de conducere: 
rector, prorector, secretar ştiinţific al senatului, decan, prodecan, secretar 
ştiinţific al consiliului facultăţii, şef de catedră. 
 Art. 94. (1) S tudenţii şi cursanţii sunt reprezentaţi în Consiliile 
facultăţilor şi în Senatul universitar, în conform itate cu prevederile legale în 
vigoare şi potrivit norm elor de reprezentare. 
 (2) R eprezentaţii studenţilor şi cursanţilor în organismele de conducere 
trebuie să aibă rezultate foarte bune în pregătirea profesională. 
 Art. 95. Calitatea de m em bru în organism ele de conducere se pierde ca 
urm are a încetării activităţii în com unitatea universitară sau la cerere, iar locurile 
răm ase vacante se ocupă prin procedura alegerilor. 
 Art. 96. N orm ele de reprezentare în organism ele de conducere sunt în 
conform itate cu reglem entările în vigoare şi nevoile specifice com unităţii 
universitare şi se stabilesc de Senatul universitar. 
 Art. 97. P rin procedura alegerilor generale sau parţiale:  
 a) Colectivul catedrei alege şeful de catedră, membrii în Biroul catedrei şi 
reprezentaţii catedrei în Consiliul facultăţii;  
 b) C onsiliul facultăţii alege decanul, prodecanul, secretarul ştiinţific,  
reprezentantul studenţilor în B iroul consiliului facultăţii şi reprezentanţii 
Consiliului facultăţii în S enatul universitar; 
 c) Senatul universitar alege rectorul, prorectorii, secretarul ştiinţific al 
senatului şi reprezentantul studenţilor în Biroul senatului universitar. 
 Art. 98. (1) Senatul universitar în funcţiune la data organizării alegerilor 
analizează m odul de organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivelul catedrelor şi 
a C onsiliilor facultăţilor şi validează persoanele alese. 
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 (2) În cazul în care se constată nerespectarea m etodologiei de organizare 
şi desfăşurare a alegerilor, S enatul universitar în funcţiune anulează rezultatele 
alegerilor şi hotărăşte organizarea de noi alegeri. 
 (3) D upă şedinţa de validare de către S enatul universitar în funcţiune a 
persoanelor alese de Consiliile facultăţilor în noul S enat universitar, senatul 
vechi îşi încheie activitatea, iar senatul nou intră în funcţiune şi procedează la 
alegerile de la nivelul Senatului universitar.  
 (4) P ersoanele alese în funcţiile didactice de conducere încep să-şi 
îndeplinească atribuţiile la data stabilită de S enatul universitar prin decizie a 
rectorului sau la data numirii în funcţie. 
 

6.6 N u m irea, su sp en d area şi revocarea d in  fu n cţie 
 
 Art. 99. Potrivit com petenţelor legale, comandantul (rectorul) Academiei 
Tehnice Militare, pe baza rezultatelor alegerilor şi conform Cartei universitare, 
emite decizia de numire a persoanelor în funcţiile didactice de conducere. 
 Art. 100. (1) Suspendarea tem porară (pe o perioadă de m axim  90 de zile) 
sau definitivă a unei persoane din funcţia didactică de conducere, cu excepţia 
rectorului, se face la cererea acesteia, cu aprobarea prin vot deschis a Senatului 
universitar şi este decisă de com andantul (recto rul) Academiei Tehnice Militare. 
 (2) Persoana aflată într-o funcţie didactică de conducere, cu excepţia 
rectorului, poate fi revocată din funcţie, prin vot secret, la iniţiativa unei treimi 
din numărul total al membrilor din organismul de conducere respectiv; audierea 
persoanei este obligatorie. 
 (3) C om andantul A cadem iei T ehnice M ilitare poate fi revocat din funcţia 
de com andant de către m inistrul apărării n aţionale, situaţie în care Senatul 
universitar decide, prin vot secret, cu privire la retragerea atribuţiilor de rector. 
 

Capitolul 7 
D IS P O Z IŢ II  F IN A L E  

 
 Art. 101. C arta universitară a A cadem iei T ehnice M ilitare se adoptă de 
către Senatul universitar prin vot uninominal. 
 Art. 102. Modificarea Cartei universitare se face la propunerea unui 
Consiliu de facultate, la iniţiativa unei treimi din membrii Senatului universitar 
sau la propunerea comandantului (rectorului), când situaţia o impune şi urm ează 
procedura utilizată la adoptare. 
 Art. 103. (1) Pe baza prevederilor Cartei universitare a Academiei 
Tehnice Militare se vor elabora noi proceduri, regulamente şi metodologii în 
termen de 9 luni de la adoptarea acesteia. 
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 (2) P ână la elaborarea unor noi proceduri, regulam ente şi m etodologii, 
prevederile acestor docum ente existente sunt aplicabile, cu excepţia acelor 
stipulări care contravin Cartei universitare.  
 Art. 104. (1) În baza prevederilor C artei universitare a Academiei 
Tehnice Militare se elaborează proceduri, regulamente, metodologii, astfel:  
 a) Regulament privind organizarea şi funcţionarea A cadem iei T ehnice 
Militare; 
 b) Metodologie de încărcare a personalului didactic şi de cercetare 
ştiinţifică din A cadem ia T ehnică M ilitară; 
 c) Regulamente/Metodologii de organizare şi desfăşurare a concursurilor 
de admitere în A cadem ia T ehnică M ilitară; 
 d) C odul de etică universitară din Academia Tehnică Militară; 
 e) S tatutul studentului din A cadem ia T ehnică M ilitară; 
 f) P recizări privind elaborarea planurilor de învăţăm ânt; 
 g) P recizările com andantului A cadem iei T ehnice M ilitare privind 
organizarea, planificarea şi desfăşurarea învăţăm ântului, cercetării ştiinţifice şi 
perfecţionării pregătirii cadrelor m ilitare şi civile; 
 h) M etodologie/P rocedură privind organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor de ocupare a funcţiilor didactice şi de cercetare ştiinţifică vacante 
din A cadem ia T ehnică M ilitară; 
 i) P rocedură de conferire a titlurilor didactice, ştiinţifice, onorifice, Doctor 
Honoris Causa şi a diplom elor de onoare; 
 j) M etodologie/P rocedură privind organizarea şi desfăşurarea exam enelor 
de finalizare a studiilor; 
 k) Regulament al C onsiliului ştiinţific din A cadem ia T ehnică M ilitară; 
 l) Regulamente privind activităţile de cercetare ştiinţifică din A cadem ia 
Tehnică M ilitară, cercurile ştiinţifice studenţeşti, m anifestările ştiinţifice, 
concursurile profesional ştiinţifice studenţeşti; 
 m) M etodologie privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor organelor 
de conducere şi organism elor de conducere din Academia T ehnică M ilitară; 
 n) Regulament privind organizarea şi funcţionarea şedinţelor S enatului 
universitar/Biroului senatului universitar; 
 o) Regulamente privind organizarea şi funcţionarea unor com partim ente 
din A cadem ia T ehnică M ilitară; 
 p) Procedură de achiziţii publice; 
 r) P rocedură de utilizare a regiei şi a fondurilor obţinute din cercetare, din 
taxe de studii; 
 s) Proceduri privind: evaluarea personalului didactic civil, acordarea 
gradaţiei de merit, acordarea salariului de merit, acordarea de ordine şi medalii; 
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 t) R egulam ent privind organizarea şi funcţionarea C olegiului de onoare 
din A cadem ia T ehnică M ilitară. 
 (2) Pe baza prevederilor Cartei universitare a Academiei Tehnice Militare 
se pot elabora şi alte proceduri, regulam ente şi m etodologii, cu caracter temporar 
sau permanent. 
 Art. 105. C adrele didactice titulare num ite în funcţiile didactice de 
conducere, precum  şi locţiitorul com andantului num it din rândul cadrelor 
didactice titulare, au drept de rezervare a postului didactic la catedra unde au 
fost încadrate. 
 Art. 106. Prevederile Cartei universitare a Academiei Tehnice Militare nu 
pot fi invocate pentru a justifica nerespectarea prevederilor legilor, 
regulam entelor m ilitare şi a celorlalte obligaţii stabilite prin fişele posturilor şi 
contractele individuale de m uncă. 
 Art. 107. (1) Prezenta Cartă universitară are la bază C arta universitară a 
Academiei Tehnice Militare, ediţia februarie 2005 . 
  (2) P rezenta C artă universitară a Academiei Tehnice Militare a fost 
adoptată de Senatul universitar la data de  27.06.2006. 
 (3) C arta u n iversitară a A cadem iei T eh n ice M ilitare intră în vigoare la 
data de 01.07.2006 şi abrogă ediţiile anterioare. 
 (4) Exemplarul original al Cartei universitare se ştam pilează pagină cu 
pagină, se înregistrează la C ompartimentul documente clasificate, cu termen 
permanent, se m ultiplică sub form ă de broşură şi se distribuie m em brilor 
Senatului universitar, organism elor de conducere şi com partim entelor din 
A cadem ia T ehnică M ilitară. 
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SENATUL UNIVERSITAR AL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE 

la data de 27.06.2006 
 

Nr. 
crt. Gradul Nume si prenume F uncţia  

1.  Col. prof. univ. dr. ing. SAFTA DORU-GHEORGHE Comandant (rector) 
2.  Col. prof. univ. dr. ing. ANTON LUCIAN Prorector 
3.  Col. prof. univ. dr. ing. BARBU CRISTIAN S ecretar ştiinţific senat 
4.  Col. dr. ing. CONSTANTINESCU NICOLAE Director administrativ 
5.  Col. prof. univ. dr. ing. POSTOLEA DAN Decan 
6.  Lt. col. prof. univ. dr. ing. NICOLAESCU IOAN Decan 
7.  Col. conf. univ. dr. ing. BUNEA MARIAN Ş ef S ecţie înv. şi cc. şt. 
8.  Col. prof. univ. dr. ing. STUPARU MIHAI Ş ef catedră 
9.  Cdor. prof. univ. dr. ing. ROTARU CONSTANTIN Ş ef catedră 
10.  Col. prof. univ. dr. ing. MITREA MINU Ş ef catedră 
11.  Col. prof. univ. dr. ing. B Ă L A N  C O N ST A N T IN  Ş ef catedră 
12.  Col. prof. univ. dr. ing. B IC Ă  M A R IN  Ş ef catedră 
13.  Lt. col. prof. univ. dr. ing. B O A M B Ă  E U G E N  Ş ef catedră 
14.  Col. prof. univ. dr. ing. COLBAN GHEORGHE-CRINEL Prof. univ. 
15.  Lt. col. prof. univ. dr. ing. STOICA ILIE-ADRIAN Prof. univ. 
16.  Prof. univ. dr. ing. AVRAM EMIL Prof. univ. 
17.  Prof. univ. dr. ec. GORINCU GHEORGHE Prof. univ. 
18.  Prof. univ. dr. ing. B Ă T IN E Ţ U -GIURGIU MARIA Prof. univ. 
19.  Prof. univ. dr. ing. G A V R IL Ă  G H E O R G H E  Prof. univ. 
20.  Prof. univ. dr. ing. PATRICIU VICTOR-VALERIU Prof. univ. 
21.  Lt.col. prof. univ. dr. ing. OLARU GHEORGHE Conf. univ. 
22.  Conf. univ. dr. ing. M Ă R G Ă R IT  L A U R E N Ţ IU  Conf. univ. 
23.  Mr. conf. univ. dr. ing. G R O SU  D Ă N U Ţ  Conf. univ. 
24.  Mr. lector univ. dr. MOLEA AMELIA Lector univ. 
25.  Student sergent major G O G O Ţ  O V ID IU   Grupa E-114 
26.  Student sergent major COSTACHE MIHAI  Grupa E-124A 
27.  Student sergent major DAMIAN MIHAI  Grupa E-124B 
28.  Student sergent major IF T IM IE  IO N U Ţ -BOGDAN Grupa M-134 
29.  Student sergent major MICHIU OVIDIU  Grupa M-214 
30.  Student sergent RADU SORIN  Grupa E-123A 
31.  Student sergent P Ă T R Ă U C E A N  V IO R IC A   Grupa E-213 
32.  Student fruntaş O N IŞO R  A L E X A N D R U -GABRIEL Grupa M-311 
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