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NECLASIFICAT 

CAPITOLUL 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative este unitatea 

funcţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu 

înfiinţată în baza Dispoziţiei SMG nr. G/S 1260/16.08.2017, fiind atestată prin 

Hotărârea nr. 615/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern 

nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de 

învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018. 

Art. 2. (I) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de 

Ştiinţe Economice şi Administrative este elaborat în temeiul prevederilor 

Legii educa/iei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legii nr. 87/2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de UrgenJă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârii Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii 

universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea 

Ministerului Apărării Naţionale, modificate cu H G. nr. 972/2009 şi 

H G. nr. 144/2018, cadrului normativ specific aprobat de Ministerul Apărării 

Naţionale, Cartei universitare şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Academiei ForJelor Terestre „ Nicolae Bălcescu" din Sibiu. 

(2) Prezentul regulament instituie cadrul normativ şi organizatoric în

contextul căruia se desfăşoară procesul de învăţământ, cercetarea ştiinţifică şi 

activităţile administrative din sfera de responsabilitate a Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Administrative. 

Art. 3. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative funcţionează în 

spaţiile puse Ia dispoziţie în campusul Academiei Forţelor Terestre 

„ Nicolae Bălcescu" din Sibiu, iar unele activităţi didactice practic-aplicative se 

pot desfăşura şi în spaţii aparţinând altor unităţi funcţionale din 

Ministerul Apărării Naţionale, ale beneficiarilor şi/sau ale structurilor 

subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Art. 4. (I) Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative funcţionează 

independent de orice interferenţe ideologice sau politice şi încurajează 

implicarea studenţilor în procesul decizional, respectiv în mecanismele de 

evaluare a activităţii universitare. 
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b) propune noi programe de studii universitare şi elaborează documentele

necesare pentru obţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare a acestora; 

c) analizează şi propune modalităţile de aplicare a prevederilor actelor

normative, ordinelor şi precizărilor eşaloanelor superioare şi a reglementărilor 

Ministerului Educaţiei Naţionale, Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior şi ale altor instituţii naţionale cu responsabilităţi în domeniu; 

d) participă, în limitele competenţelor stabilite de către Consiliul de
Administraţie şi Senatul Universitar, la elaborarea proiectelor actelor normative 

interne, ordinelor, dispoziţiilor şi precizărilor care vizează învăţământul, 

cercetarea ştiinţifică şi asigurarea calităţii educaţiei, precum şi la aplicarea 

măsurilor de îndeplinire a acestora; 

e) menţine permanent legătura cu Secţia Management Educaţional şi cu alte

structuri specializate ale academiei pentru documentare, raportare, informare şi 

executarea ordinelor şi aplicarea măsurilor privind organizarea şi desfăşurarea 

învăţământului; 

f) analizează rezultatele şcolare ale studenţilor/cursanţilor în scopul

îmbunătăţirii demersurilor formative; 

g) organizează, coordonează, desfăşoară, în limitele competenţelor

stabilite de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar, concursuri de 

admitere la cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă, examene semestriale, examene de finalizare a studiilor etc. 

B. În domeniul cercetării ştiinţifice şi perfecţionării pregătirii cadrelor:
a) coordonează elaborarea planurilor de cercetare ştiinţifică de către

departamente; 

b) întocmeşte Planul anual de cercetare ştiinţifică;
c) organizează îndeplinirea sarcinilor care îi revin din Planul de cercetare

ştiinţifică al academiei; 
d) menţine permanent legătura cu Secţia Cercetare Ştiinţifică şi cu celelalte

compartimente ale academiei pentru documentare, raportare, informare şi 

executarea ordinelor şi aplicarea măsurilor privind organizarea şi desfăşurarea 

cercetării ştiinţifice. 

C. În domeniul activităţii editoriale:
a) centralizează şi înaintează propuneri pentru Planul editorial anual al

academiei; 
b) verifică îndeplinirea prevederilor Planului editorial anual al academiei

atribuite în responsabilitatea sa. 

NECLASIFICAT 

7 din 28 





NECLASIFICAT 

din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate, pe o durată 

determinată etc.); 

f) asigurarea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea concursurilor

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante; 

g) înaintarea propunerilor privind perioada de organizare şi comisiile

aferente examenelor de finalizare a studiilor la programele de studii universitare; 

h) elaborarea Strategiei şi a Planului anual de cercetare ştiinţifică proprii;

i) antrenarea cadrelor didactice şi a personalului de cercetare în vederea

participării la competiţii pentru finanţarea proiectelor de cercetare; 

j) organizarea, după caz, a manifestărilor ştiinţifice proprii ale facultăţii sau

instituţionale; 

k) înaintarea de propuneri privind Strategia de dezvoltare a facultăţii;

I) evaluarea activităţii didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice ş1 a

personalului de cercetare; 

m) îndeplinirea altor activităţi stabilite prin decizii ale decanului şi hotărâri

ale Consiliului facultăţii, Consiliului de Administraţie sau Senatului Universitar. 

Art. 11. Compartimentul Administrare Patrimoniu este responsabil pentru: 

a) gestionarea materialelor, aparaturii şi spaţiilor destinate structurii (starea

de fixaţie, calculatoare, imprimante etc.) precum şi a consumabilelor alocate; 

b) gestionarea şi actualizarea evidenţei documentelor şi a bunurilor

facultăţii şi asigurarea integrităţii acestora; 

c) elaborarea împreună cu directorii de departamente a Programul Anual

al Achiziţiilor Publice pentru asigurarea bazei materiale specifice desfăşurării 

procesului de învăţământ; 

d) urmărirea respectării regulilor pentru folosirea şi menţinerea

instalaţiilor din încăperi, apărarea împotriva incendiilor în spaţiile facultăţii şi 

menţinerea în stare bună a mijloacelor de intervenţie respective; 

e) asigurarea funcţionalităţii aparaturii şi tehnicii din gestiune şi trimiterea

acesteia la eventuale reparaţii/etalonări/control metrologic; 

t) efectuarea curăţeniei şi menţinerea acesteia în toate încăperile şi

sectoarele facultăţii. 

Art. 12. Secretariatul facultăţii este responsabil pentru: 

a) planificarea activităţilor didactice şi întocmirea programării orare la

programele de studii gestionate de facultate; 

b) planificarea şi organizarea examenelor de sesiune la programele de

studii gestionate de facultate; 
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Art. 14. (1) În vederea gestionării eficiente a procesului de învăţământ şi a 
cercetării ştiinţifice, departamentul este organizat pe comisii didactice. 

(2) Comisia didactică este un colectiv de muncă ce include personal
didactic şi de cercetare titular în cadrul departamentului, specializat în analiza 
obiectivelor şi conţinutului învăţământului şi cercetării ştiinţifice aferente 
programelor de studii gestionate de departament, respectiv în stabilirea 
modalităţilor de susţinere a activităţilor didactice la una sau mai multe discipline 
din planurile de învăţământ ale programelor de studii, incluse într-o arie 
curriculară. 

(3) Comisiile didactice sunt conduse de şefi ai comisiilor didactice, care au
următoarele atribuţii: 

a) analizează, din perspectiva coerenţei curriculare, fişele disciplinelor din
sfera de responsabilitate şi le propune spre aprobare Consiliului departamentului; 

b) analizează tematicile lucrărilor de licenţă şi ale disertaţiilor şi le
propune spre aprobare Consiliului departamentului; 

c) coordonează actualizarea resurselor de învăţare existente pe diferite
suporturi informaţionale la disciplinele din aria curriculară respectivă; 

d) îndeplineşte alte sarcini care îi sunt repartizate prin hotărâri ale
structurilor de conducere ierarhic superioare. 

Art. 15. (1) Formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora se stabilesc de 
către Senatul Universitar, la propunerea Consiliului facultăţii, cu respectarea 
standardelor de calitate aprobate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior şi Ministerul Educaţiei Naţionale pentru ciclul şi 
programul de studii respectiv. 

(2) Formaţiunea de studiu pentru activitatea de predare este seria de predare
(minimum 13 studenţi). Pentru seminare, exerciţii aplicative etc. formaţiunea de 
bază este grupa de studii (5-30 studenţi), iar pentru lucrările de laborator este 
semigrupa de studii (5-15 studenţi). 

(3) La disciplinele opţionale şi facultative formaţiunile de studiu cuprind
cel puţin cinci studenţi. 
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aa) avizează fişa postului pentru personalul didactic şi de cercetare, pentru 

personalul didactic şi de cercetare auxiliar şi pentru personalul tehnico

administrativ; 

bb) organizează concursurile pentru angajarea personalului didactic şi de 

cercetare auxiliar şi nedidactic, potrivit legii; 

cc) elaborează, avizează şi înaintează spre aprobare Senatului Universitar

metodologiile specifice facultăţii. 

Art. 20. ( 1) Consiliul facultăţii poate suspenda din funcţie prodecanii, 

directorul Şcolii de studii postuniversitare şi directorii de departamente în 

condiţiile stabilite de normele legale şi poate propune Consiliului de 

Administraţie suspendarea din funcţie a decanului. 

(2) Propunerea de suspendare a decanului, respectiv cea de suspendare a

prodecanilor şi a directorului Şcolii de studii postuniversitare se fac la solicitarea 

scrisă a cel puţin 1/3 din membrii consiliului şi trebuie să întrunească votul a cel 

puţin 2/3 din numărul membrilor consiliului. 

(3) Suspendarea directorilor de departamente se face la solicitarea scrisă a

cel puţin 1/2 din numărul membrilor departamentului şi trebuie să întrunească 

votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor consiliului. 

( 4) Consiliul facultăţii poate decide ridicarea calităţii de membru al

consiliului numai în situaţia când departamentul care l-a propus îşi retrage 

susţinerea, printr-o hotărâre luată cu jumătate plus unu din totalul membrilor 

structurii respective, dacă numărul celor prezenţi reprezintă 2/3 din numărul 

total al membrilor. 

Art. 21. (I) Consiliul facultăţii îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, 

lunare, programate la începutul fiecărui an universitar, înaintea şedinţelor 

Consiliului de Administraţie şi a Senatului Universitar al Academiei Forţelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu. 

(2) Şedinţele ordinare sunt anunţate cu cel puţin 24 ore înainte, prin

convocator, cu precizarea ordinii de zi şi punerea la dispoziţia membrilor 

consiliului a materialelor supuse dezbaterii. 

(3) Consiliul facultăţii îşi poate desfăşura activitatea şi prin şedinţe

extraordinare, la solicitarea decanului sau a cel puţin o treime din numărul 

membrilor acestuia, situaţie în care ordinea de zi şi materialele se supun 

dezbaterii/avizării/aprobării pe parcursul respectivei şedinţe. 

( 4) Şedinţele Consiliului facultăţii sunt statutare dacă sunt prezenţi cel

puţin 2/3 din numărul membrilor consiliului. 
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f) propune Consiliului facultăţii un procent de maximum 5 % din numărul
studenţilor cu frecvenţă dintr-un program de studii universitare de licenţă, care 
pot parcurge doi ani de studii într-un singur an, în condiţiile prevăzute de 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 

g) îşi desemnează prodecanii şi directorul Şcolii de studii postuniversitare,
după numirea sa de către rector; 

h) avizează atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, stabilite
în fişa individuală a postului; 

i) prezintă anual Consiliului facultăţii, în luna februarie, un raport privind
starea facultăţii; 

j) răspunde în faţa rectorului şi, după caz, în faţa Senatului Universitar, de
buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare 
vacante, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a 
legislaţiei în vigoare; 

k) face propuneri de sancţionare disciplinară în urma unei sesizări primite
sau se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct; 

1) pune în aplicare sancţiunile disciplinare.
Art. 25. ( 1) Prodecanii sunt desemnaţi de decanul facultăţii din rândul cadrelor

didactice şi de cercetare din facultate, pe baza consultării Consiliului facultăţii, 

după numirea acestuia de către rector. 
(2) Persoanele numite în funcţia de prodecan asigură şi îndeplinirea

sarcinilor posturilor de pe care au fost promovaţi şi pot beneficia de reducerea 
cu până la 30 % a normelor didactice, cu aprobarea Senatului Universitar. 

(3) Prodecanii pot fi revocaţi din funcţie de către decan, pe timpul
mandatului său. În cazul revocării, aceştia îşi reiau activitatea integrală pe 
posturile de pe care au fost promovaţi. 

( 4) Mandatul prodecanilor este cel mult egal cu mandatul decanului care i-a
numit, cu excepţia situaţiilor de întrerupere a mandatului decanului, când 
mandatele acestora continuă până la numirea noului decan. 

Art. 26. Prodecanul pentru învăţământ se subordonează decanului şi are 
următoarele responsabilităţi: 

a) îndeplineşte atribuţiile şi competenţele privind evaluarea internă şi
asigurarea calităţii educaţiei la nivelul facultăţii; 

b) răspunde de elaborarea, la nivelul facultăţii, a documentelor de
organizare, planificare şi evidenţă a educaţiei, de pregătire ştiinţifică şi 
a personalului didactic, de analiză şi sinteză pe linie de învăţământ; 

NECLASIFICAT 

17 din 28 









NECLASIFICAT 

g) asigură funcţionalitatea aparaturii şi tehnicii din gestiune ş1 trimiterea
acesteia la eventuale reparaţii/etalonări/control metrologic; 

h) consiliază decanul facultăţii, directorii de departamente şi cadrele
didactice cu privire la solicitările de modernizare/îmbunătăţire a bazei materiale a 
învăţământului; 

i) întocmeşte documente pentru evidenţa operativă privind activitatea
zilnică. 

Art. 32. Secretarul-şef de facultate se subordonează decanului şi are 
următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea secretarilor şi referenţilor din subordine pe linia
activităţilor curente din cadrul secretariatului facultăţii; 

b) colaborează cu cadrele didactice, cu secretarul-şef al academiei,
secretarii-şefi ai facultăţilor şi cu Secţia Management Educaţional pe linia 
planificării activităţilor didactice şi întocmeşte programarea orară la programele 
de studii gestionate de facultate; 

c) întocmeşte situaţii centralizatoare cu rezultatele obţinute de studenţi/
cursanţi pe specialităţi, ani de învăţământ şi discipline necesare pentru analizele 
periodice ale învăţământului, informări, planuri de activitate, procese-verbale 
etc.; 

d) planifică şi organizează examenele din sesiuni la anii repartizaţi;
e) ţine evidenţa rezultatelor obţinute de studenţi/cursanţi la examenele

semestriale/finale şi de certificare în cataloage şi registrul matricol; 

f) completează registrul de evidenţă a studenţilor/cursanţilor;
g) întocmeşte clasamentul pe ani al studenţilor/cursanţilor;
h) ţine evidenţa studenţilor şi cursanţilor restanţieri pe ani/cursuri

repartizate; 
i) preia, înregistrează şi prelucrează toate cererile studenţilor/cursanţilor

pnv1toare la disciplinele opţionale/facultative, participarea la activităţi 
studenţeşti cu caracter naţional şi internaţional, participarea în tabere studenţeşti, 
întreruperea studiilor, transferuri, prelungirea studiilor, replanificarea 
examenelor etc.; 

j) coordonează activitatea privind modul de soluţionare a corespondenţei
facultăţii şi asigură multiplicarea lucrărilor de profil necesare facultăţii. 
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(3) La concursul pentru ocuparea unui post didactic pot participa persoanele

care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nicio discriminare, în 

condiţiile legii. 

Art. 44. Cadrele didactice au următoarele responsabilităţi: 

a) întocmesc fişa disciplinei la toate disciplinele cuprinse în structura postului;

b) îndeplinesc sarcinile didactice şi de cercetare, precum şi celelalte activităţi

cuprinse în fişa postului didactic ocupat, la un nivel calitativ cât mai înalt; 

c) elaborează şi editează cursuri, manuale, îndrumare etc. la disciplinele

pe care le gestionează; 

d) asigură desfăşurarea consultaţiilor, îndrumă elaborarea lucrărilor de

licenţă, a disertaţiilor, proiectelor etc. de către studenţi; 

e) respectă cerinţele metodologice şi deontologice privind evaluarea studenţilor;

f) îndeplinesc sarcinile de ordin profesional şi administrativ stabilite de

decan, directorul de departament, şeful comisiei didactice, respectiv de structurile 

de conducere ierarhic superioare. 

Art. 45. Atribuţiile specifice personalului de cercetare sunt cuprinse în 

fişele postului. 

Art. 46. Menţinerea pe un post didactic/de cercetare este condiţionată de 

performanţele didactice şi/sau ştiinţifice. 

CAPITOLUL7 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 47. Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei universitare şi 

poate fi modificat potrivit prevederilor acesteia. 

Art. 48. Eventualele modificări determinate de intrarea în vigoare a unor 

noi acte normative se pot face la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al 

membrilor Consiliului facultăţii. 

. . 

Discutat şi avizat în şedinfa Consiliului facultăf ii din 12. Ol .2023. 

Discutat şi adoptat în şedinfa Senatului Universitar din 17.01.2023. 
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