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Capitolul I
DISPOZIłII GENERALE
Art. 1. - Carta UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” conŃine opŃiunile
majore ale comunităŃii universitare şi se aplică în tot spaŃiul universitar.
Art. 2. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este instituŃie militară
de învăŃământ superior, acreditată în condiŃiile legii, de interes public, cu personalitate
juridică, parte a sistemului naŃional de învăŃământ superior, subordonată ministrului
apărării naŃionale.
(2) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este instituŃie de educaŃie şi
cercetare ştiinŃifică.
Art. 3. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” organizează şi
desfăşoară programe de studii universitare de licenŃă, de master, de doctorat şi studii
postuniversitare.
(2) Universitatea încurajează învăŃarea pe tot parcursul vieŃii.
Art. 4. - Identitatea UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” este fixată prin:
1. Act de înfiinŃare: Înaltul decret regal nr. 2073 / 1889 al regelui Carol I.
2. Însemne şi simboluri: însemn heraldic, drapel, insigne de absolvire, imn.
3. Deviză: „Labor Improbus Omnia Vincit!”.
4. Ziua universităŃii: 8 august, care reprezintă data de înfiinŃare a Şcolii
Superioare de Război.
5. Sediu: Şoseaua Panduri, nr. 68-72, sector 5, Bucureşti.
6. Pagină internet: www.unap.ro.
7. E-mail: public@unap.ro.
8. Drapel de luptă şi indicativ, ca instituŃie militară.
Art. 5. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” funcŃionează pe baza
legilor adoptate de Parlament, hotărârilor de guvern, ordinelor ministrului educaŃiei
naŃionale şi ministrului apărării naŃionale, precum şi pe baza principiilor autonomiei
universitare stabilite prin lege.
(2) Bugetul instituŃiei este format din resursele alocate de stat şi cele provenite din
alte surse, în condiŃiile legii.
Capitolul II
MISIUNEA, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE
ŞI STRATEGIA EDUCAłIONALĂ
Art. 6. - Misiunea UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” constă în:
1. formarea, specializarea şi perfecŃionarea de nivel universitar şi postuniversitar a
comandanŃilor, ofiŃerilor de stat major şi experŃilor militari şi civili, pentru îndeplinirea
atribuŃiilor de conducere şi expertiză în ramura de ştiinŃă „ŞtiinŃe militare, informaŃii şi
ordine publică”;
2. organizarea şi desfăşurarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică universitară în
ramura de ştiinŃă „ŞtiinŃe militare, informaŃii şi ordine publică”;
3. perfecŃionarea pregătirii profesionale a resursei umane din Ministerul Apărării
NaŃionale, din sistemul securităŃii şi apărării naŃionale, din alte instituŃii şi organizaŃii
publice, din Ńară şi din afara Ńării.
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Art. 7. - ÎnvăŃământul şi cercetarea ştiinŃifică din Universitatea NaŃională de
Apărare „Carol I” se bazează pe următoarele principii:
1. Principiul autonomiei universitare.
2. Principiul libertăŃii academice.
3. Principiul răspunderii publice.
4. Principiul asigurării calităŃii.
5. Principiul echităŃii.
6. Principiul eficienŃei manageriale şi financiare.
7. Principiul transparenŃei.
8. Principiul respectării drepturilor şi libertăŃilor studenŃilor şi ale personalului
academic.
9. Principiul independenŃei de ideologii, religii şi doctrine politice.
10. Principiul libertăŃii de mobilitate naŃională şi internaŃională a studenŃilor, a
cadrelor didactice şi a cercetătorilor.
11. Principiul consultării beneficiarilor în luarea deciziilor.
12. Principiul centrării educaŃiei pe student.
Art. 8. - În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” nu sunt admise
discriminări pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau
religioasă, în limitele stabilite de reglementările militare pentru fiecare program de studii.
Art. 9. - (1) ÎnvăŃământul din universitate se desfăşoară gratuit, pentru locurile
bugetate şi aprobate anual de Guvern, şi cu taxă, pentru locurile determinate de
capacitatea instituŃională.
(2) Cuantumul taxelor de studii este stabilit de senatul universitar, conform legii şi
metodologiei de stabilire a taxelor pentru studii şi pentru alte activităŃi neincluse în
planurile de învăŃământ.
(3) Taxele stabilite de senatul universitar şi cuantumul acestora se publică pe siteul universităŃii şi se comunică, la solicitare, celor interesaŃi.
Art. 10. - (1) În calitatea sa de instituŃie de învăŃământ superior acreditată,
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” îşi exercită dreptul legal de a emite
diplome, certificate sau alte acte de studii, după caz, prin care atestă calificările
dobândite de absolvenŃii programelor de studii.
(2) Universitatea are dreptul să emită acte de studii atât absolvenŃilor propriilor
programe de studii pe care le organizează, cât şi absolvenŃilor unor programe de studii
autorizate să funcŃioneze provizoriu pe care îi evaluează, la finalizarea studiilor, pe baza
nominalizării instituŃiei de către Ministerul EducaŃiei NaŃionale.
Art. 11. - Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” are în folosinŃă
patrimoniul pus la dispoziŃie de Ministerul Apărării NaŃionale.
Art. 12. - Gestionarea şi evidenŃa tuturor resurselor financiare, bugetare şi
extrabugetare, ale universităŃii se realizează prin serviciul financiar contabil propriu, iar
gestionarea resurselor umane este coordonată prin Serviciul personal, stat major şi
relaŃii internaŃionale.
Art. 13. - ProtecŃia resurselor universităŃii se realizează prin servicii externalizate
şi prin structura proprie de securitate a universităŃii.
Art. 14. - (1) ModalităŃile în care se pot construi, deŃine şi folosi elemente
aferente bazei materiale a universităŃii, necesare educaŃiei şi cercetării ştiinŃifice, sunt
stabilite de către senatul universitar şi se aprobă de Ministerul Apărării NaŃionale.
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(2) Sumele sau bunurile obŃinute se folosesc în strictă conformitate cu
prevederile legii, aplicând principiul prudenŃialităŃii în gestionarea resurselor.
Art. 15. - (1) În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” nu funcŃionează
organizaŃii sindicale.
(2) Cooperarea dintre conducerea universităŃii şi personalul didactic, de
cercetare, auxiliar şi administrativ, precum şi cu studenŃii se realizează conform
reglementărilor emise de Ministerul Apărării NaŃionale, cu respectarea libertăŃilor
academice, a dreptului la exprimarea liberă a opiniilor şi asigurarea receptivităŃii la
toate propunerile, ideile, iniŃiativele sau reclamaŃiile angajaŃilor.
(3) În fiecare lună, conducerea universităŃii organizează întâlniri cu fiecare
categorie de personal şi cu studenŃii, fără a avea o ordine de zi prestabilită. În cadrul
acestor întâlniri, fiecare persoană poate ridica orice problemă de interes general sau
particular, fără nici o restricŃie. Toate problemele ridicate sunt reŃinute şi primesc o
rezolvare pe loc sau în maximum 30 de zile, iar la întâlnirea următoare conducerea
universităŃii comunică modul cum au fost soluŃionate problemele ridicate la întâlnirea
anterioară.
Art. 16. - Îndeplinirea misiunii UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” se
asigură prin realizarea următoarelor obiective:
1. Pregătirea ofiŃerilor pentru funcŃii de conducere.
2. Pregătirea personalului militar şi civil pentru funcŃii de conducere şi expertiză
la nivel politico-militar.
3. PerfecŃionarea pregătirii şi specializarea personalului militar şi civil în domenii
conexe, de interes pentru Ministerul Apărării NaŃionale şi pentru alte structuri ale
sistemului naŃional de apărare.
4. Instruirea şi perfecŃionarea pregătirii personalului pentru lucrul în structurile
militare internaŃionale, inclusiv dezvoltarea competenŃelor lingvistice, potrivit nevoilor
de interoperabilitate.
5. Elaborarea de studii de apărare şi securitate în folosul Ministerului Apărării
NaŃionale şi al celorlalte structuri centrale ale statului.
6. Oferirea de consultanŃă, sprijin documentar şi expertiză în domeniul apărării şi
securităŃii, pentru structurile centrale ale Ministerului Apărării NaŃionale, instituŃii
guvernamentale şi neguvernamentale.
7. Dezvoltarea colaborării cu instituŃii de învăŃământ superior din Ńară şi din
străinătate, pe proiecte educaŃionale şi de cercetare ştiinŃifică.
8. Dezvoltarea logisticii didactice pentru nevoile proprii, precum şi pentru alŃi
beneficiari.
Art. 17. - Strategia educaŃională, pentru îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor
stabilite, constă în:
1. Cultivarea şi perpetuarea valorilor şi tradiŃiilor Armatei României, în
contextul încorporării experienŃei altor armate în domeniul apărării şi securităŃii.
2. Promovarea principiilor şi valorilor adoptate în cadrul SpaŃiului European al
ÎnvăŃământului Superior şi SpaŃiului European al Cercetării.
3. Asumarea răspunderii personale şi structurale, bazată pe competenŃa
profesională a membrilor comunităŃii universitare.
4. Asigurarea unei structuri organizaŃionale care să realizeze un climat optim,
apt să ofere transparenŃă şi şanse egale tuturor membrilor comunităŃii academice.
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5. Desfăşurarea învăŃământului în limba română, cu excepŃia cursurilor şi
activităŃilor destinate rezolvării nevoilor de interoperabilitate cu armatele statelor
membre NATO sau partenere, care se pot desfăşura şi în limbi străine, în condiŃiile
prevăzute de lege.
6. Asigurarea finalităŃilor educaŃionale la nivelul standardelor generale şi al
celor specifice.
7. Constituirea structurilor de conducere şi ocuparea funcŃiilor de conducere cu
respectarea strictă a legii.
8. Reprezentarea şi participarea studenŃilor la viaŃa comunităŃii universitare, în
structurile de conducere colectivă, potrivit normelor în vigoare.
9. Încadrarea în prevederile legislaŃiei naŃionale privind evaluarea şi acreditarea
instituŃională şi a programelor de studii.
10. Asigurarea şi menŃinerea unui climat deschis şi de transparenŃă echilibrată în
relaŃia cu opinia publică şi mass-media, prin furnizarea datelor şi informaŃiilor de
interes public stabilite prin lege.
Capitolul III
ORGANIZAREA UNIVERSITĂłII
Art. 18. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” are în organigramă
structuri educaŃionale, de cercetare ştiinŃifică, de logistică a învăŃământului şi cercetării
ştiinŃifice, de proiectare coerentă a organizării, desfăşurării şi evaluării procesului
educaŃional şi cercetării ştiinŃifice, precum şi structuri tehnico-administrative.
(2) În funcŃie de solicitările beneficiarilor sau din proprie iniŃiativă, cu respectarea
legislaŃiei în vigoare, în cadrul misiunii asumate şi cu respectarea standardelor de
calitate, universitatea poate constitui institute, centre sau laboratoare, unităŃi de
proiectare, centre de consultanŃă, centre pentru formarea continuă a resurselor umane,
unităŃi de microproducŃie şi prestări servicii sau alte entităŃi pentru activităŃi de
producŃie şi transfer de cunoaştere şi tehnologie.
Art. 19. - Structurile educaŃionale sunt organizate pe facultăŃi, departamente,
comisii didactice, precum şi secŃii, birouri şi compartimente specializate în proiectarea,
coordonarea şi evidenŃa învăŃământului.
Art. 20. - (1) Facultatea este unitatea funcŃională care elaborează şi gestionează
programele de studii în domeniile în care acestea sunt acreditate.
(2) Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, şcoli de studii
postuniversitare şi şcoli doctorale care sunt responsabile de organizarea programelor de
studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare.
(3) Facultatea, ca structură educaŃională a universităŃii, poate fi înfiinŃată,
organizată sau desfiinŃată la propunerea şi cu aprobarea senatului universitar, în
concordanŃă cu nevoile de pregătire ale Ministerului Apărării NaŃionale, prin hotărâre a
Guvernului privind structura instituŃiilor de învăŃământ superior, iniŃiată anual de
Ministerul EducaŃiei NaŃionale.
(4) IniŃiativa de întreprindere a măsurilor organizatorice specificate la pct. (3)
poate aparŃine: cel puŃin unei treimi din membrii senatului universitar; consiliului de
administraŃie; rectorului; cel puŃin unei treimi din numărul membrilor titulari ai
corpului profesoral.
(5) Oricare dintre aceste iniŃiative este supusă analizei în consiliul de administraŃie,
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care se pronunŃă, prin vot deschis, asupra avizării ei. Avizarea se hotărăşte cu majoritatea
simplă a membrilor prezenŃi, cu condiŃia îndeplinirii cvorumului.
(6) Avizul consiliului de administraŃie este consultativ. IniŃiativa, însoŃită de
avizul consiliului de administraŃie, se prezintă, spre decizie, senatului universitar.
IniŃiativa se supune analizei senatului şi în situaŃia neacordării avizului de către
consiliul de administraŃie. În acest caz, consiliul de administraŃie ataşează, la textul
iniŃiativei, argumentarea neacordării avizului.
Art. 21. - (1) Departamentul este unitatea academică funcŃională care asigură
producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de
specialitate.
(2) Departamentul poate avea în componenŃă centre sau laboratoare de cercetare,
şcoli de studii postuniversitare şi extensii universitare.
(3) Un departament poate deservi programele de studii ale facultăŃii din care face
parte, precum şi ale altor facultăŃi, în funcŃie de competenŃele pe discipline de studiu
sau pe proiecte de cercetare ştiinŃifică pe care le poate oferi la solicitare.
(4) Departamentul se înfiinŃează, se organizează, se divizează, se comasează sau
se desfiinŃează prin hotărâre a senatului universitar, cu avizul consultativ al consiliului
de administraŃie, la propunerea consiliului facultăŃii în care funcŃionează.
(5) În cazul departamentului care deserveşte mai multe facultăŃi, măsurile
prevăzute la pct. (4) se propun cu acordul comun al consiliilor facultăŃilor deservite.
(6) IniŃiativa de întreprindere a măsurilor organizatorice, specificate la pct. (4), poate
aparŃine cel puŃin unei treimi dintre membrii, cadre didactice, ai consiliului facultăŃii sau,
după caz, a unei treimi dintre membrii, cadre didactice, din totalul membrilor consiliilor
facultăŃilor deservite sau care urmează a fi deservite, în funcŃie de iniŃiativa formulată.
(7) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care
funcŃionează ca unităŃi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităŃii.
(8) Departamentul poate organiza comisii didactice, care grupează cadrele
didactice cu acelaşi domeniu de specialitate sau cu domenii de specialitate înrudite.
Domeniul de specialitate reprezintă aria de discipline care intră în competenŃa
profesională a unui cadru didactic.
Art. 22. - Structurile specificate la art. 21, alin. (1) şi (2), se constituie, cu
aprobarea senatului universitar, la propunerea consiliului de administraŃie.
Art. 23. - (1) Şcoala doctorală se organizează şi funcŃionează în cadrul IOSUD
cu conducători de doctorat care au dobândit acest drept, potrivit legii.
(2) O şcoală doctorală se poate constitui numai dacă cuprinde cel puŃin trei
conducători de doctorat.
(3) O şcoală doctorală are un rang egal cu cel al unui departament şi poate
organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcŃionează ca unităŃi de venituri şi
cheltuieli în cadrul universităŃii.
(4) Şcoala doctorală se înfiinŃează la iniŃiativa rectorului, cu avizul senatului
universitar şi cu aprobarea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat.
Art. 24. - Toate măsurile de înfiinŃare, organizare, divizare, comasare sau
desfiinŃare a structurilor universităŃii, aprobate de senatul universitar, care presupun
modificări în componenŃa resursei umane sau financiare se operaŃionalizează numai cu
aprobarea ministrului apărării naŃionale, în calitate de ordonator principal de credite, şi
se includ în statul de organizare al universităŃii.
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Capitolul IV
CONDUCEREA UNIVERSITĂłII
SecŃiunea 1
Structuri de conducere
Art. 25. - (1) Structurile de conducere ale UniversităŃii NaŃionale de Apărare
„Carol I” sunt:
a) senatul universitar, consiliul de administraŃie şi consiliul pentru studiile
universitare de doctorat, la nivelul universităŃii;
b) consiliul facultăŃii;
c) consiliul departamentului;
d) consiliul şcolii doctorale.
(2) Membrii structurilor de conducere au drept de vot deliberativ egal.
A. Senatul universitar
Art. 26. - (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel
mai înalt for de deliberare şi decizie la nivelul universităŃii. Senatul universitar
garantează libertatea academică şi autonomia universitară.
(2) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi
din 25% reprezentanŃi ai studenŃilor.
(3) Senatul universitar deliberează, analizează şi se pronunŃă asupra unor
probleme de interes major, care influenŃează semnificativ activitatea şi performanŃele
universităŃii, supuse atenŃiei de către consiliul de administraŃie, consiliul pentru
studiile universitare de doctorat sau oricare structură funcŃională a universităŃii,
precum şi de către rector, un membru al senatului sau oricare membru al comunităŃii
universitare.
Art. 27. - (1) Senatul universitar îşi desemnează un preşedinte care este garantul
respectării Cartei universitare, reprezintă senatul în raporturile cu rectorul şi conduce
şedinŃele senatului universitar.
(2) Preşedintele senatului universitar este ales de senat, dintre membrii senatului,
prin vot direct şi secret, cu majoritatea simplă a membrilor senatului.
(3) Pot candida pentru funcŃia de preşedinte al senatului cadrele didactice şi
cercetătorii ştiinŃifici membrii senatului, indiferent de gradul didactic sau de cercetare.
(4) Alegerea preşedintelui senatului se poate efectua în două tururi de scrutin, în
situaŃia în care nici un candidat nu a obŃinut numărul de voturi specificat la pct. (2). La
al doilea tur de scrutin participă primii doi candidaŃi, în ordinea voturilor obŃinute la
primul tur de scrutin.
(5) Preşedintele senatului are următoarele atribuŃii principale:
1. Conduce şedinŃele senatului universitar.
2. Semnează contractul de management cu rectorul universităŃii.
3. Coordonează activităŃile comisiilor de specialitate ale senatului universitar.
4. Coordonează activitatea secretarului senatului universitar.
5. Convoacă senatul universitar, în şedinŃe extraordinare, la solicitarea rectorului
sau a cel puŃin o treime dintre membrii senatului universitar.
6. Înmânează, în numele senatului universitar, diplome de acordare a titlurilor
onorifice.
(6) Senatul universitar stabileşte comisii de specialitate prin care controlează
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activitatea conducerii executive a universităŃii şi a consiliului de administraŃie.
Rapoartele de monitorizare şi de control sunt prezentate periodic şi discutate în senatul
universitar, stând la baza hotărârilor senatului universitar.
(7) Senatul universitar îşi alege un secretariat/secretar al senatului, care va
îndeplini atribuŃiile specifice fără remunerare distinctă.
Art. 28. - Hotărârile senatului se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenŃi.
Cvorumul este realizat prin participarea la şedinŃă a cel puŃin 2/3 din numărul total al
membrilor senatului, dar cu prezenŃa obligatorie a cel puŃin unui reprezentant al
studenŃilor.
Art. 29. - (1) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui
membru al senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de
maximum două ori.
(2) Pentru studenŃi, mandatul este valabil până la absolvirea programului de
studii, de către fiecare dintre ei, dacă aceasta se produce înaintea organizării, la nivelul
universităŃii, de noi alegeri pentru constituirea senatului universitar. Locurile rămase
libere după absolvire se completează prin alegeri parŃiale, organizate şi desfăşurate de
studenŃi. În momentul organizării, de către universitate, de noi alegeri pentru
constituirea senatului universitar, reprezentanŃii studenŃilor din vechiul senat îşi încheie
mandatul şi au dreptul să participe la alegeri pentru noul senat.
Art. 30. - În situaŃii de importanŃă majoră, care trebuie soluŃionate în timp scurt,
preşedintele senatului poate convoca senatul universitar, în şedinŃe extraordinare, la
solicitarea rectorului sau la cererea a cel puŃin o treime dintre membrii senatului
universitar.
Art. 31. - AtribuŃiile senatului universitar sunt următoarele:
(1) Elaborează şi adoptă:
1. Carta universitară, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară.
2. Contractul de management cu rectorul universităŃii, cuprinzând criteriile şi
indicatorii de performanŃă managerială, drepturile şi obligaŃiile părŃilor, inclusiv
condiŃiile de demitere.
3. Metodologia de ocupare a posturilor de decan.
4. Regulamentul de funcŃionare al senatului universitar.
5. Hotărâri şi rezoluŃii, în baza rapoartelor comisiilor de specialitate, a
propunerilor şi deliberărilor efectuate în şedinŃele senatului.
6. Rapoarte de analiză, monitorizare, control a activităŃii de conducere a
universităŃii, prin comisiile de specialitate.
7. Codul universitar al drepturilor şi obligaŃiilor studentului, cu respectarea
prevederilor Codului drepturilor şi obligaŃiilor studentului, aprobat prin ordin al
ministrului educaŃiei naŃionale.
(2) Aprobă:
1. Codul de asigurare a calităŃii.
2. Codul de etică şi deontologie profesională universitară.
3. Strategiile şi politicile pe domenii de interes ale universităŃii, propuse de
Consiliul de administraŃie.
4. Regulamentele şi metodologiile privind organizarea şi funcŃionarea universităŃii,
propuse de Consiliul de administraŃie, precum şi regulamentele sau metodologiile stabilite
prin hotărâri de guvern sau ordine ale ministrului educaŃiei naŃionale.
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5. Regulamentul privind activitatea profesională a studenŃilor, cu cel puŃin 3 luni
înainte de începerea noului an universitar.
6. Regulamentele de organizare şi funcŃionare pentru fiecare ciclu de studii
organizat, în acord cu standardele naŃionale şi internaŃionale generale şi specifice de
calitate.
7. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a
studiilor, pentru fiecare ciclu universitar organizat.
8. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă.
9. Metodologia de organizare şi desfăşurare a referendumului pentru stabilirea
modalităŃii de desemnare a rectorului universităŃii.
10. Metodologia de concurs pentru conferirea titlurilor şi ocuparea posturilor
didactice şi de cercetare.
11. Metodologia de evaluare a rezultatelor şi performanŃelor personalului
didactic şi de cercetare.
12. Metodologia de admitere la programele de studii, pentru fiecare ciclu şi
program de studii organizat.
13. Metodologia de stabilire a taxelor pentru studii şi pentru alte activităŃi
neincluse în planurile de învăŃământ.
14. Metodologia de examinare a studenŃilor şi cursanŃilor pe parcursul
programelor de studii.
15. Metodologia specifică de echivalarea a diplomelor de studii din Ńară sau din
străinătate, cu respectarea medodologiei-cadru şi a reglementarilor naŃionale în
domeniu.
16. Metodologia de recunoaştere a creditelor de studiu obŃinute în învăŃământul
postliceal.
17. Metodologia de desemnare a rectorului prin concurs public.
18. Metodologia de stabilire a normei didactice universitare şi de cercetare
ştiinŃifică.
19. Mărirea normei didactice săptămânale minime (fără a depăşi 16 ore
convenŃionale pe săptămână), cu respectarea standardelor de asigurare a calităŃii.
20. Reducerea normei didactice, cu cel mult 30%, a personalului care exercită o
funcŃie de conducere în cadrul universităŃii, cu excepŃia funcŃiilor de şef comisie
didactică, sau o funcŃie de îndrumare şi control în cadrul Ministerului EducaŃiei
NaŃionale.
21. DiferenŃierea normei didactice efective, în funcŃie de domeniu, de
specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenŃilor şi de
dimensiunea formaŃiunilor de studiu.
22. Acordarea anului sabatic, conform legii, pentru profesorii/cercetătorii
ştiinŃifici gradul I şi conferenŃiarii/cercetătorii ştiinŃifici gradul II titulari sau directorii
de granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare în
universitate.
23. Rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare
vacante şi propunerea rectorului de încadrare pe post.
24. Standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice fiecărei funcŃii, fără
impunerea unor condiŃii de vechime.
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25. Criteriile de evaluare a personalului didactic şi de cercetare pentru reînnoirea
contractului de angajare, prin concurs, pe perioadă determinată.
26. Invitarea în cadrul universităŃii a unor cadre didactice universitare şi a altor
specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din Ńară sau din străinătate, în calitate de
cadre didactice universitare asociate invitate, în raport cu necesităŃile instituŃiei, pe o
perioadă determinată.
27. Continuarea activităŃii cadrelor didactice militare titulare, pensionate pentru
limită de vârstă şi vechime integrală ca militari, din cadrul universităŃii, până la vârsta
legală de pensionare, în condiŃiile legii.
28. Prelungirea cu câte un an a activităŃii cadrelor didactice si de cercetare care au
depăşit vârsta legală de pensionare.
29. Structura anului universitar.
30. Programele de studii universitare de master, pe baza domeniilor acreditate sau
autorizate provizoriu, ce vor fi şi comunicate Ministerului EducaŃiei NaŃionale, până la
data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat.
31. Programele de studii universitare, planurile de învăŃământ, pentru fiecare
formă de pregătire, în concordanŃa cu cadrul naŃional al calificărilor.
32. Planul anual al cercetării ştiinŃifice.
33. Sistemul de asigurare a calităŃii serviciilor educaŃionale în universitate.
34. Calendarul activităŃilor educaŃionale specifice semestrelor academice de
studiu, cu cel puŃin 3 luni înainte de începerea noului an universitar.
35. Statele de funcŃii ale personalului didactic şi de cercetare ale facultăŃilor şi
şcolilor doctorale.
36. Reorganizarea sau desfiinŃarea departamentelor sau institutelor
neperformante, la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne şi fără a prejudicia
studenŃii înmatriculaŃi la programele în derulare.
37. Structura, organizarea şi funcŃionarea universităŃii, la propunerea rectorului şi
cu respectarea legislaŃiei în vigoare.
38. ÎnfiinŃarea, organizarea, desfiinŃarea de facultăŃi, prin Hotărâre a Guvernului.
39. ÎnfiinŃarea unor unităŃi de cercetare distincte, sub raportul bugetului de venituri
şi cheltuieli, cu autonomie şi statut propriu, pe perioadă determinată şi pe proiecte.
40. ÎnfiinŃarea şi funcŃionarea de societăŃi comerciale, fundaŃii sau asociaŃii, care
contribuie la creşterea performanŃelor instituŃiei şi nu influenŃează negativ activităŃile
universitare şi de cercetare.
41. ÎnfiinŃarea institutelor, staŃiunilor, centrelor, laboratoarelor de cercetaredezvoltare.
42. Proiectul de buget al universităŃii şi raportul de execuŃie bugetară.
43. Salarizarea personalului didactic şi de cercetare, conform legislaŃiei în vigoare.
44. Contractele de administrare şi folosinŃă a bunurilor patrimoniale încheiate de
conducerea universităŃii cu societăŃi comerciale, asociaŃii sau fundaŃii în care
universitatea are calitatea de asociat, acŃionare sau fondator.
45. CondiŃiile în care universitatea poate încheia contracte cu instituŃiile publice
şi cu alŃi operatori economici în vederea unor programe de cercetare fundamentală şi
aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare, la
propunerea Consiliului de administraŃie.
46. CondiŃiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituŃii de învăŃământ
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superior sau cu alte organizaŃii pentru îndeplinirea misiunii sale, la propunerea
rectorului.
47. ModalităŃile în care se pot construi, se pot deŃine şi se pot folosi elementele
bazei materiale a universităŃii, necesare educaŃiei şi cercetării ştiinŃifice, la propunerea
Consiliului de administraŃie.
48. Comisiile de analiză şi investigare a abaterilor disciplinare, la propunerea
rectorului.
49. Întreruperea, exmatricularea şi reînmatricularea studenŃilor, la propunerea
consiliului departamentului, cu avizul consiliului facultăŃii.
50. Propunerea rectorului de anulare a certificatelor sau diplomelor de studiu,
atunci când se dovedeşte că s-au obŃinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea
deontologiei şi eticii universitare.
51. Prelungirea programului de studii universitare de doctorat, la propunerea
conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.
52. Hotărârile de echivalare a gradelor didactice pentru personalul didactic
asociat invitat, în conformitate cu Metodologia de concurs pentru conferirea titlurilor şi
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare.
53. Alte norme interne prin care să asigure buna desfăşurare a activităŃilor în
spaŃiul universitar şi în comunitatea universitară.
(3) Avizează:
1. ÎnfiinŃarea unui program de studii sau a unei facultăŃi la propunerea
Guvernului.
2. ÎnfiinŃarea unui program de studii sau a unei facultăŃi la propunerea
Ministerului EducaŃiei NaŃionale.
3. ParticipanŃii la concursul de ocupare a postului de rector al universităŃii, prin
audiere în plenul senatului, cu obligaŃia de a desemna cel puŃin doi candidaŃi.
4. Persoanele propuse de rector pentru funcŃiile de prorectori.
5. Solicitările personalul didactic şi de cercetare titular în universitate de a
desfăşura activităŃi didactice şi de cercetare în alte instituŃii de învăŃământ superior sau
de cercetare.
6. Structura şi componenŃa comisiei de etică universitară.
7. Raportul anual al comisiei de etică universitară.
(4) Validează:
1. Raportul anual privind starea universităŃii, prezentat de rectorul universităŃii.
2. Raportul anual referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la
modul în care regia a fost cheltuită.
3. Rezultatele concursului pentru desemnarea decanilor.
4. Rezultatul concursului pentru desemnarea directorului administrativ al
universităŃii.
5. Hotărârea facultăŃilor de înfiinŃare, organizare, divizare, comasare, desfiinŃare a
departamentelor.
(5) Desemnează:
1. Prorectorul care reprezintă universitatea, în cazul revocării rectorului.
2. Biroul electoral al universităŃii pentru organizarea referendumului privind
stabilirea modalităŃii de desemnare a rectorului, la propunerea facultăŃilor.
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(6) Stabileşte:
1. Cuantumul taxei de studii, pentru studiile universitare şi pentru studiile
postuniversitare, în baza metodologiei de stabilire a taxelor pentru studii şi pentru alte
activităŃi neincluse în planurile de învăŃământ.
2. Numărul minim de credite transferabile necesar promovării anului universitar.
3. CondiŃiile şi numărul de locuri gratuite pentru absolvenŃii cu diplomă de
bacalaureat proveniŃi din centrele de plasament.
4. CondiŃiile de modificare a statutului de student cu taxă.
5. Comisia de selecŃie şi de recrutare a rectorului, când rectorul se desemnează
prin concurs public.
6. Numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar, în funcŃie
de bugetul şi specificul instituŃiei, al facultăŃii, al programului de studii, al
departamentului sau al şcolii doctorale.
7. AtribuŃiile studenŃilor doctoranzi încadraŃi, de către IOSUD sau o instituŃie
membră a IOSUD, ca asistenŃi de cercetare ori asistenŃi universitari pe perioadă
determinată.
8. Durata şi perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru cadrele
didactice universitare, în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
9. SancŃiunile disciplinare, conform legii, ce se aplică personalului didactic şi de
cercetare care a comis abateri disciplinare.
(7) Conferă:
1. Calitatea de membru al comunităŃii universitare unor persoane din afara
universităŃii.
2. Titlul onorific de profesor emerit, pentru excelenŃă didactică şi de cercetare,
cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare, precum şi alte titluri onorifice.
(8) Aplică:
1. Sesizarea şi sancŃiunile Ministerului EducaŃiei NaŃionale privind nerespectarea
obligaŃiilor de răspundere publică a universităŃii.
2. SancŃiunile stabilite prin reglementările proprii privind nerespectarea condiŃiilor
de desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare.
B. Consiliul de administraŃie
Art. 32. - Consiliul de administraŃie al universităŃii asigură conducerea operativă
a universităŃii şi aplică deciziile strategice ale senatului universitar.
Art. 33. - (1) Consiliul de administraŃie este format din rector, prorectori, decani,
directorul general administrativ şi un reprezentant al studenŃilor.
(2) Preşedintele consiliului de administraŃie este rectorul universităŃii.
(3) Principalele atribuŃii ale consiliului de administraŃie sunt:
1. Stabileşte, în termeni operaŃionali, bugetul instituŃional.
2. Prezintă senatului execuŃia bugetară şi aprobă bilanŃul anual.
3. Aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare.
4. Avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către
senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează
în misiunea universităŃii sau care sunt ineficiente academic şi financiar.
5. Aprobă operaŃiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de senatul
universitar, în condiŃiile legii.
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6. Propune senatului universitar strategii ale universităŃii pe termen lung şi
mediu şi politici pe domenii de interes ale universităŃii.
7. Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi deciziilor senatului universitar.
8. Acordă, în baza deciziei senatului universitar, dreptul de organizare a unui
nou examen medical complet, în situaŃia de inaptitudine profesională de natură
psihocomportamentală, la încadrarea şi menŃinerea într-o funcŃie didactică sau
didactică auxiliară, funcŃiilor de conducere, de îndrumare şi control precum şi a
funcŃiilor personalului din unităŃile conexe învăŃământului.
9. Aprobă concediile fără plată pentru personalul didactic titular pe un post
didactic din învăŃământ, care din proprie iniŃiativă solicită să se specializeze ori să
participe la cercetare ştiinŃifică în Ńară sau străinătate.
10. Organizează concursul de ocupare a postului de director administrativ.
11. Analizează şi avizează proiectele documentelor instituŃionale care urmează să
fie promovate de rector, spre aprobare, senatului universitar.
12. Analizează iniŃiativele de înfiinŃare, organizare, comasare sau desfiinŃare a
unor facultăŃi sau departamente şi prezintă senatului avizul pentru luarea deciziei.
C. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat
Art. 34. - IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de
doctorat, denumit în continuare CSUD, respectiv de directorul acestui consiliu, numit
în urma unui concurs public organizat de către IOSUD.
Art. 35. - CSUD se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului
CSUD sau a cel puŃin unei treimi din numărul membrilor săi.
Art. 36. - Consiliul pentru studiile universitare de doctorat asigură coordonarea
şcolilor doctorale din cadrul IOSUD.
Art. 37. - (1) CSUD este alcătuit din minimum 7 şi maximum 17 membri, în
funcŃie de numărul şcolilor doctorale acreditate sau autorizate provizoriu care
funcŃionează în universitate.
(2) Cel puŃin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi
egal al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD.
(3) Cel puŃin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi
egal al studenŃilor doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. Desemnarea
reprezentanŃilor studenŃilor doctoranzi în CSUD se realizează prin alegeri organizate
şi desfăşurate de doctoranzi, fără nicio imixtiune din partea universităŃii, facultăŃii sau
şcolii doctorale.
(4) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD.
(5) Cel puŃin 50% din membrii CSUD sunt numiŃi de către conducătorii
instituŃiilor componente ale IOSUD, pe baza metodologiei de desemnare a membrilor
CSUD, propusă de către aceştia şi aprobată de către organele colective de conducere
ale fiecărei instituŃii componente ale IOSUD. În cazul în care IOSUD este constituit
dintr-un parteneriat, numărul de membri ai CSUD numiŃi de către conducătorul
fiecărui partener este stabilit prin contractul de parteneriat. În cazul în care IOSUD
este constituit dintr-un consorŃiu universitar sau dintr-un parteneriat din care face
parte un consorŃiu universitar, numărul de membri ai CSUD numiŃi de către
conducătorul fiecărui membru al consorŃiului universitar este stabilit prin contractul
de parteneriat care reglementează activitatea consorŃiului.
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Art. 38. - CSUD poate avea ca membri:
a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia;
b) persoane din Ńară sau din străinătate;
c) personalităŃi ştiinŃifice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranŃă
naŃională;
d) reprezentanŃi ai studenŃilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din
IOSUD.
Art. 39. - Membrii CSUD, care sunt cadre didactice universitare sau cercetători
trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în Ńară sau în străinătate, şi să
îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de
abilitare, în vigoare la data desemnării lor ca membri ai CSUD, aprobate prin ordin al
ministrului educaŃiei naŃionale.
Art. 40. - Hotărârile consiliului se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenŃi.
Cvorumul este realizat prin participarea la şedinŃă a cel puŃin 2/3 din numărul total al
membrilor consiliului, dar cu prezenŃa obligatorie a cel puŃin unui reprezentant al
doctoranzilor.
Art. 41. - (1) Mandatul consiliului este de 4 ani. Durata mandatului unui membru
al consiliului este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori.
(2) Pentru doctoranzi, mandatul este valabil până la absolvirea programului de
studii, de către fiecare dintre ei, dacă aceasta se produce înaintea organizării, la nivelul
universităŃii, de noi alegeri pentru constituirea consiliului. Locurile rămase libere după
absolvire se completează prin alegeri parŃiale, organizate şi desfăşurate de doctoranzi.
În momentul organizării, de către universitate, de noi alegeri pentru constituirea
consiliului, reprezentanŃii doctoranzilor din vechiul consiliu îşi încheie mandatul şi au
dreptul să participe la alegeri pentru noul consiliu.
Art. 42. - Consiliul pentru studiile universitare de doctorat are, ca principale
atribuŃii, următoarele:
1. Stabileşte ordinea de zi a reuniunilor.
2. Stabileşte strategia IOSUD.
3. Elaborează şi, după caz, revizuieşte / modifică / completează / actualizează,
Regulamentul instituŃional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de doctorat la nivelul IOSUD.
4. Aprobă deciziile privind înfiinŃarea şi desfiinŃarea şcolilor doctorale din
cadrul IOSUD.
5. Selectează conducătorii de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală
nou-înfiinŃată.
6. Coordonează parteneriatul, în cazul în care IOSUD constituie un parteneriat,
potrivit contractului de parteneriat.
7. Elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcŃionarea programelor
de studii universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii
universitare de doctorat, curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de selecŃie şi
stabilire a comisiilor de evaluare a tezelor de doctorat propuse de şcolile doctorale.
8. Stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale
rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat.
9. Formulează propuneri, inclusiv susŃinerea unor iniŃiative legislative, având
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drept scop stimularea angajării pe piaŃa muncii a absolvenŃilor de programe de studii
universitare de doctorat.
10. Formulează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale de
acorduri şi parteneriate / consorŃii pentru desfăşurarea programelor de studii
universitare de doctorat şi a doctoratelor în cotutelă.
11. Gestionează sumele de bani destinate finanŃării programelor de studii
universitare de doctorat.
12. IniŃiază, depune şi urmăreşte documentaŃia necesară obŃinerii de fonduri
naŃionale şi europene pentru programele de studii universitare de doctorat şi de
cercetare.
13. Întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor de finanŃare a programelor
de studii universitare de doctorat şi le înaintează spre avizare conducerii IOSUD.
14. Mediază şi soluŃionează conflictele care îi sunt aduse la cunoştinŃă dintre
doctorand şi şcoala doctorală, dintre doctorand şi conducătorul de doctorat, sau dintre
conducătorul de doctorat şi şcoala doctorală.
D. Consiliul facultăŃii
Art. 43. - Consiliul facultăŃii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al
facultăŃii.
Art. 44. - (1) Consiliul facultăŃii este compus din 75% personal didactic şi de
cercetare şi din 25% reprezentanŃi ai studenŃilor.
(2) ŞedinŃele consiliului facultăŃii sunt conduse de decan.
(3) Consiliul facultăŃii se poate organiza pe comisii de specialitate, al căror
domeniu de competenŃe se stabileşte prin hotărâre a consiliului, în conformitate cu
atribuŃiile şi activităŃile specifice consiliului facultăŃii.
Art. 45. - Hotărârile consiliului facultăŃii se iau cu majoritatea simplă a membrilor
prezenŃi. Cvorumul este realizat prin participarea la şedinŃă a cel puŃin 2/3 din numărul
total al membrilor consiliului, dar cu prezenŃa obligatorie a cel puŃin unui reprezentant
al studenŃilor.
Art. 46. - (1) Mandatul consiliului facultăŃii este de 4 ani. Durata mandatului unui
membru al consiliului este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum
două ori.
(2) Pentru studenŃi, mandatul este valabil până la absolvirea programului de
studii, de către fiecare dintre ei, dacă aceasta se produce înaintea organizării, la nivelul
facultăŃii, de noi alegeri pentru constituirea consiliului facultăŃii. Locurile rămase libere
după absolvire se completează prin alegeri parŃiale, organizate şi desfăşurate de
studenŃi. În momentul organizării, de către universitate, de noi alegeri pentru
constituirea structurilor de conducere, reprezentanŃii studenŃilor din vechiul consiliu îşi
încheie mandatul şi au dreptul să participe la alegeri pentru noul consiliu.
(3) Consiliul facultăŃii îşi alege un secretariat/secretar al consiliului, care va
îndeplini atribuŃiile specifice fără remunerare distinctă.
Art. 47. - Consiliul facultăŃii are următoarele atribuŃii:
1. Aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcŃionarea facultăŃii.
2. Aprobă programele de studii gestionate de facultate.
3. Controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia
privind starea generală a facultăŃii, asigurarea calităŃii şi respectarea eticii universitare
la nivelul facultăŃii.
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4. Propune senatului, cu avizul consiliului de administraŃie, înfiinŃarea,
organizarea, divizarea, comasarea sau desfiinŃarea departamentelor din compunerea
facultăŃii.
5. Face precizări asupra sarcinilor didactice şi de cercetare pentru întocmirea
statelor de funcŃii la nivelul departamentelor şi a şcolii doctorale.
6. Avizează statul de funcŃii al personalului didactic şi de cercetare.
7. Avizează notele de comandă, pentru întocmirea statelor de funcŃii la
departamentele cu discipline la mai multe facultăŃi.
8. Avizează cel puŃin 2 candidaŃi pentru concursul public de selecŃie a decanilor,
cu votul majorităŃii simple a membrilor şi pe baza unei metodologii specifice aprobate
de senatul universitar.
9. Propune senatului, anual, condiŃiile de admitere, cifrele de şcolarizare şi
taxele de înscriere, eventual scutirea la plata acestor taxe sau reducerea lor, pentru
organizarea şi desfăşurarea admiterii şi stabileşte responsabilităŃi pentru publicarea
acestora pe site-ul facultăŃii, după aprobarea de către senat.
10. Propune senatului regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de
finalizare a studiilor pentru fiecare ciclu universitar organizat.
11. Aprobă numărul studenŃilor cu frecvenŃă dintr-un program de studii
universitare de licenŃă ce pot parcurge 2 ani de studii într-un singur an.
12. Propune senatului universitar regulamentul de organizare şi desfăşurare a
programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.
13. Organizează concurs pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare
auxiliar şi nedidactic, potrivit legii.
14. Decide, la propunerea directorului de departament, sau ca urmare a hotărârii
consiliului şcolii doctorale proprii, norma didactică a personalului didactic care nu
desfăşoară activităŃi de cercetare ştiinŃifică sau echivalente acestora, care poate fi
superioară celei minime, fără a depăşi norma maximă prevăzută (16 ore convenŃionale
pe săptămână).
15. Aprobă modalitatea de completare a normei, în situaŃia în care norma didactică
săptămânală este sub norma didactică săptămânală minimă sau norma personalului
didactic, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs.
16. Aprobă angajarea, în calitate de personal didactic asociat invitat, a
specialiştilor cu valoare ştiinŃifică recunoscută în domeniu, prin invenŃii, inovaŃii,
premii, publicaŃii ştiinŃifice, din Ńară sau din străinătate, pe baza echivalării gradelor
didactice, pentru fiecare în parte, stabilită de senatul universitar.
17. Propune senatului universitar sancŃionarea disciplinară a persoanelor care fac
obiectul unor astfel de măsuri. Propunerile se formulează pe baza unor sesizări primite
sau la iniŃiativa a cel puŃin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului facultăŃii.
18. Stabileşte următoarele sancŃiuni disciplinare: avertisment scris; diminuarea
salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaŃia de conducere, de
îndrumare şi de control.
19. Aprobă programele analitice elaborate de departamente, pentru fiecare
formă de pregătire.
20. Avizează planurile de învăŃământ elaborate de departamente.
21. Avizează propunerile consiliului departamentului privind exmatricularea unor
studenŃi.
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E. Consiliul departamentului
Art. 48. - (1) Consiliul departamentului reprezintă organismul decizional şi
deliberativ al departamentului.
(2) Consiliul departamentului este compus din personal didactic şi de cercetare
titular în cadrul departamentului.
(3) Hotărârile consiliului departamentului se iau cu majoritatea membrilor
prezenŃi dacă la şedinŃă participă cel puŃin 2/3 din totalul membrilor consiliului.
Art. 49. - Principalele atribuŃii ale consiliului departamentului sunt:
1. Întocmeşte, cu consultarea membrilor, statul de funcŃii, ca urmare a precizării
sarcinilor didactice şi de cercetare de către consiliul facultăŃii; dacă departamentul are
discipline la mai multe facultăŃi, statele de funcŃiuni se completează pe baza notelor de
comandă, avizate de rector cu aprobarea consiliului de administraŃie.
2. Propune norma didactică a personalului didactic care nu desfăşoară activităŃi de
cercetare ştiinŃifică sau echivalente acestora, care poate fi superioară celei minime, fără
a depăşi norma maximă prevăzută de 16 ore convenŃionale pe săptămână.
3. Avizează angajarea, în calitate de personal didactic asociat invitat, a
specialiştilor cu valoare ştiinŃifică recunoscută în domeniu, prin invenŃii, inovaŃii,
premii, publicaŃii ştiinŃifice, din Ńară sau din străinătate, pe baza echivalării gradelor
didactice, pentru fiecare în parte, stabilită de senatul universitar.
4. Face propuneri nominale de membri în componenŃa comisiei de etică.
5. Face propuneri de sancŃionare disciplinară în urma unei sesizări primite sau se
autosesizează în cazul unei abateri constatate direct, de cel puŃin 1/3 din numărul total
al membrilor departamentului.
6. Elaborează proiectele planurilor de învăŃământ ale programelor de studii
organizate de departament.
7. Aprobă programele analitice ale programelor de studii organizate de
departament.
8. Aprobă planificările semestriale pe baza cărora se elaborează programarea
orară.
9. Propune exmatricularea studenŃilor care au absentat la mai mult de 50% din
orele prevăzute în planurile de învăŃământ, pentru formele de învăŃământ cu frecvenŃă
şi cu frecvenŃă redusă, indiferent de forma de finanŃare a studiilor, precum şi pentru
abateri grave de la ordinea şi disciplina militară sau de la normele de etică şi
deontologie universitară.
F. Consiliul şcolii doctorale
Art. 50. - (1) Consiliul şcolii doctorale reprezintă organismul decizional şi
deliberativ al şcolii doctorale.
(2) Din Consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul
şcolii doctorale în proporŃie de maximum 50%, studenŃi-doctoranzi în proporŃie de
20%, aproximat în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara
şcolii doctorale aleşi dintre personalităŃi ştiinŃifice din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranŃă naŃională. Desemnarea reprezentanŃilor studenŃilor doctoranzi în
Consiliul şcolii doctorale se realizează prin alegeri organizate şi desfăşurate de
doctoranzi, fără nicio imixtiune din partea universităŃii, facultăŃii sau şcolii doctorale.
(3) Membrii Consiliului şcolii doctorale, care sunt cadre didactice universitare
sau cercetători, trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în Ńară sau în
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străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnării lor ca membri ai Consiliului
şcolii doctorale, aprobate prin ordin al ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi
sportului.
(4) Consiliul şcolii doctorale poate fi constituit din minimum 5 membri.
(5) Membrii Consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct,
secret şi egal al conducătorilor de doctorat, membri ai şcolii doctorale respective.
(6) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului şcolii doctorale se
organizează alegeri parŃiale, iar mandatul noului membru expiră la încheierea
mandatului Consiliului şcolii doctorale.
(7) Consiliul şcolii doctorale se întruneşte de cel puŃin trei ori pe an, la cererea
directorului şcolii doctorale sau a cel puŃin unei treimi din numărul membrilor săi.
Art. 51. - Hotărârile consiliului se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenŃi.
Cvorumul este realizat prin participarea la şedinŃă a cel puŃin 2/3 din numărul total al
membrilor consiliului, dar cu prezenŃa obligatorie a cel puŃin unui reprezentant al
doctoranzilor.
Art. 52. - (1) Mandatul Consiliului şcolii doctorale este de 5 ani, conform H.G.
nr. 681 / 2011, art. 14, alin. (6). Durata mandatului unui membru al consiliului este de
5 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori.
(2) Pentru doctoranzi, mandatul este valabil până la absolvirea programului de
studii, de către fiecare dintre ei, dacă aceasta se produce înaintea organizării, la nivelul
universităŃii, de noi alegeri pentru constituirea consiliului. Locurile rămase libere după
absolvire se completează prin alegeri parŃiale, organizate şi desfăşurate de doctoranzi.
În momentul organizării, de către universitate, de noi alegeri pentru constituirea
consiliului, reprezentanŃii doctoranzilor din vechiul consiliu îşi încheie mandatul şi au
dreptul să participe la alegeri pentru noul consiliu.
Art. 53. - Consiliul şcolii doctorale are, ca principale atribuŃii, următoarele:
1. Elaborează Regulamentul şcolii doctorale, în concordanŃă cu Regulamentul
instituŃional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al IOSUD.
2. Decide acordarea sau revocarea calităŃii de membru al şcolii doctorale unor
conducători de doctorat şi stabileşte standardele minimale de performanŃă ştiinŃifică
în vederea aplicării obiective a acestor proceduri.
3. Aprobă înmatricularea sau, după caz, exmatricularea studenŃilor-doctoranzi la
propunerea conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale.
4. Avizează statul de funcŃii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii
doctorale.
5. Asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat şi
asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării / reacreditării
sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale.
6. Implementează proceduri de evidenŃiere a rezultatelor cercetării doctorale în
scopul evaluării tezelor de doctorat şi al avizării lor în vederea susŃinerii publice.
7. Garantează informarea corectă şi completă a publicului şi în special a
candidaŃilor la programele de studii universitare de doctorat asupra admiterii, a
conŃinutului programelor de studii şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor cercetării,
precum şi a rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat.
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SecŃiunea 2
FuncŃii de conducere
Art. 54. - (1) FuncŃiile de conducere în Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”
sunt:
a) rectorul, prorectorii, directorul Consiliului pentru studiile universitare de
doctorat, directorul general administrativ, la nivelul universităŃii;
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăŃii;
c) directorul de departament;
d) directorul şcolii doctorale;
e) directorul unităŃii de cercetare-dezvoltare;
f) directorul (şeful) centrului de studii, ca unitate distinctă.
(2) Universitatea are cel puŃin doi prorectori: prorector pentru învăŃământ şi
prorector pentru cercetare ştiinŃifică. Numărul, domeniul de responsabilitate şi
atribuŃiile altor funcŃii de prorector se aprobă de către senatul universitar, la propunerea
rectorului.
(3) Directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat are statut de
prorector.
(4) Fiecare facultate are cel puŃin doi prodecani: prodecan pentru învăŃământ şi
prodecan pentru cercetare ştiinŃifică. Numărul, domeniul de responsabilitate şi
atribuŃiile altor funcŃii de prodecan se aprobă de către consiliul facultăŃii, la propunerea
decanului.
Art. 55. - (1) FuncŃiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de
prodecan, de director de departament, de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare,
microproducŃie şi de director (şef) de centru de studii nu se cumulează.
(2) În cazul vacantării unui loc în funcŃiile de conducere, se procedează la alegeri
parŃiale, în cazul directorului de departament, sau se organizează concurs public, în
termen de maximum 3 luni de la data vacantării.
Art. 56. - (1) După data împlinirii vârstei legale de pensionare, personalul
didactic şi de cercetare nu mai poate ocupa funcŃii de conducere în Universitatea
NaŃională de Apărare „Carol I”, cu excepŃia mandatelor în exerciŃiu la data intrării în
vigoare a Legii educaŃiei naŃionale, nr. 1/2011.
(2) Cadrele didactice sau de cercetare titulare pe un post didactic din învăŃământ
sau de cercetare, care exercită o funcŃie de conducere sau de demnitate publică, care
desfăşoară activităŃi didactice sau de cercetare în alte instituŃii sau în străinătate, pe
bază de contract cu perioadă determinată, şi cele aflate în concediul pentru creşterea
copilului, au dreptul să li se rezerve postul din sistemul educaŃional, pe perioada
respectivă.
(3) Persoanele care ocupă o funcŃie de conducere sau de demnitate publică nu pot
exercita funcŃia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului.
(4) FuncŃiile de conducere sau de demnitate publică se pot cumula cu funcŃiile
didactice şi / sau de cercetare.
A. Rectorul
Art. 57. - Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este condusă de rector,
militar activ, care este şi comandant al instituŃiei.
Art. 58. - (1) Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al ministrului educaŃiei
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naŃionale, în termen de 30 de zile de la data selecŃiei. După emiterea ordinului de
confirmare, rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiare / contabile,
diplome şi certificate.
(2) Rectorul încheie cu senatul universitar, reprezentat de preşedintele senatului,
un contract de management, cuprinzând criteriile şi indicatorii de performanŃă
managerială, drepturile şi obligaŃiile părŃilor contractuale
(3) Rectorul confirmat de ministrul educaŃiei naŃionale, pe baza consultării
senatului universitar, îşi numeşte prorectorii.
Art. 59. - Pentru componenta de comandă militară a atribuŃiilor sale, rectorul
poate numi un locŃiitor al comandantului, ale cărui sarcini sunt stabilite prin delegare
de autoritate.
Art. 60. - (1) Rectorul reprezintă legal universitatea în relaŃiile cu terŃii şi
realizează conducerea executivă a universităŃii. Rectorul este ordonatorul de credite al
universităŃii.
(2) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o
dată, în urma unui nou concurs sau a unor noi alegeri, după caz. O persoană nu poate fi
rector al UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” pentru mai mult de 8 ani,
indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
(3) Perioada de îndeplinire a funcŃiei de comandant este aceeaşi cu perioada de
îndeplinire a funcŃiei de rector, cu respectarea reglementărilor specifice Ministerului
Apărării NaŃionale.
(4) În cazul întreruperii, din diferite motive, a mandatului rectorului în exerciŃiu,
până la desemnarea unui nou rector, atribuŃiile rectorului sunt preluate de un prorector
desemnat de senatul universitar, în maximum 3 zile de la întreruperea mandatului
rectorului în exerciŃiu, iar atribuŃiile de comandant sunt preluate de locŃiitorul
comandantului. Prorectorul desemnat de senat, pentru a prelua atribuŃiile rectorului, se
comunică Ministerului EducaŃiei NaŃionale.
Art. 61. - (1) Rectorul poate fi demis de către senatul universitar, în condiŃiile în
care senatul constată:
a) încălcarea, de către rector, a legislaŃiei în vigoare, aplicabilă în învăŃământul
superior, cu implicaŃii asupra universităŃii;
b) încălcarea, de către rector, a normelor Codului eticii şi deontologiei
profesionale universitare;
c) neimplicarea rectorului în apărarea intereselor universităŃii, sub aspectul
consolidării, dezvoltării şi creşterii vizibilităŃii acesteia;
d) alte situaŃii stabilite prin contractul de management.
(2) Ministrul educaŃiei naŃionale poate revoca din funcŃie rectorul, în condiŃiile legii.
Art. 62. - Rectorul are următoarele atribuŃii:
1. Realizează managementul şi conducerea operativă a universităŃii, pe baza
contractului de management.
2. Negociază şi semnează contractul instituŃional cu Ministerul EducaŃiei
NaŃionale.
3. Încheie cu senatul universitar un contract de management, cuprinzând
criteriile şi indicatorii de performanŃă managerială, drepturile şi obligaŃiile părŃilor
contractuale.
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4. Propune spre aprobare senatului universitar, cu acordul consiliului de
administraŃie, structura şi reglementările de funcŃionare ale universităŃii, precum şi
orice iniŃiative adresate senatului universitar, asupra cărora se pronunŃă prin aviz
consultativ. Toate proiectele şi iniŃiativele prezentate rectorului, spre avizare, trebuie să
aibă avizul juridic. Dacă implicaŃiile sunt şi de ordin financiar, avizul financiar este
obligatoriu.
5. Pe baza consultării senatului universitar, îşi numeşte prorectorii.
6. Noul rector organizează concurs public de selecŃie a decanilor.
7. Propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget şi raportul
privind execuŃia bugetară.
8. Convoacă senatul universitar, în situaŃii de importanŃă majoră, care trebuie
soluŃionate în timp scurt.
9. IniŃiază, la intervale de maximum 5 ani, evaluarea internă şi clasificarea
departamentelor. Rezultatele evaluării şi clasificării sunt publice.
10. Face publică oferta anuală de şcolarizare, cu respectarea capacităŃii de
şcolarizare.
11. Prezintă senatului universitar, în luna martie a fiecărui an, un raport privind
starea universităŃii.
12. Conduce consiliul de administraŃie.
13. Anulează, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de
studii atunci când se dovedeşte că s-a obŃinut prin mijloace frauduloase sau prin
încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
14. Aprobă atribuŃiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, stabilite în fişa
individuală a postului.
15. Răspunde în faŃa senatului de buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a
posturilor didactice şi de cercetare vacante, în condiŃiile respectării normelor de
calitate, de etică universitară şi a legislaŃiei în vigoare.
16. Aprobă concediile fără plată pentru personalul didactic titular.
17. Face propuneri de sancŃionare disciplinară a personalului didactic şi de
cercetare, în urma unor sesizări primite sau a autosesizării în cazul unor abateri
constatate direct.
18. Pune în aplicare sancŃiunile disciplinare.
19. La propunerea consiliului de administraŃie şi cu avizul senatului universitar,
aprobă structura şi componenŃa comisiei de etică universitară.
20. Îndeplineşte alte atribuŃii stabilite de senatul universitar, în conformitate cu
contractul de management şi legislaŃia în vigoare.
21. Îndeplineşte atribuŃiile de comandant al instituŃiei, ca unitate militară.
22. Aprobă modul în care se realizează gestiunea şi protecŃia resurselor
universităŃii, la propunerea directorului administrativ.
23. Propune, senatului universitar, condiŃiile în care se pot încheia contracte cu
instituŃiile publice şi cu alŃi operatori economici în vederea unor programe de cercetare
fundamentală şi aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii
universitare.
24. Propune senatului universitar condiŃiile în care universitatea se poate asocia
cu alte instituŃii de învăŃământ superior sau cu alte organizaŃii pentru îndeplinirea
misiunii sale.
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25. Propune senatului universitar modalităŃile în care se pot construi, deŃine şi
folosi elementele aferente bazei materiale a universităŃii, necesare educaŃiei şi cercetării
ştiinŃifice.
26. Aprobă modalităŃile în care se derulează acŃiunile de cooperare internaŃională
ale universităŃii, încheierea de contracte şi participarea la organizaŃiile europene şi
internaŃionale.
27. Organizează, periodic, întâlniri cu personalului didactic, de cercetare, tehnic
şi administrativ, precum şi cu studenŃii, ia notă de problemele ridicate de aceştia şi
stabileşte măsuri de rezolvare, cu respectarea legii.
B. Prorectorii
Art. 63. - (1) Prorectorii sunt numiŃi de rector după confirmarea acestuia prin
ordin al ministrului educaŃiei naŃionale.
(2) Prorectorii sunt numiŃi din rândul cadrelor didactice şi de cercetare din
universitate.
(3) Persoanele numite în funcŃia de prorector asigură şi îndeplinirea sarcinilor
posturilor de pe care au fost promovaŃi, beneficiind de reducerea cu 30% a normelor
didactice sau de cercetare, după caz.
(4) Prorectorii au în subordine structuri de învăŃământ sau de cercetare, ori alte
entităŃi ale căror competenŃe corespund domeniului de responsabilitate stabilit de
rector, precum şi structuri cu atribuŃii în elaborarea proiectelor reglementărilor
instituŃionale, a coordonării activităŃilor de învăŃământ, de cercetare şi de asigurarea
calităŃii, precum şi de eliberare a actelor de studii, după caz.
(5) Prorectorii pot fi revocaŃi din funcŃie de către rector, pe timpul mandatului său.
În cazul revocării, aceştia îşi pot relua activitatea integrală pe posturile de pe care au
fost promovaŃi.
(6) Mandatul prorectorilor este cel mult egal cu mandatul rectorului care i-a
numit, cu excepŃia situaŃiilor de întrerupere a mandatului rectorului, când mandatele
acestora continuă până la desemnarea noului rector.
(7) Durata mandatului de prorector este de 4 ani. O persoană poate fi prorector cel
mult 2 mandate complete.
Art. 64. - Prorectorii îndeplinesc atribuŃiile astfel încât să asigure îndeplinirea
programului managerial al rectorului, pe categoria de problematici dată în
responsabilitate.
Art. 65. - Principalele atribuŃii ale prorectorului pentru învăŃământ sunt:
1. Coordonează elaborarea principalelor documente de planificare şi
organizare a învăŃământului, de proiectare a curriculum-ului educaŃional, integrat şi a
proiectelor de modulare a învăŃământului.
2. Coordonează şi avizează planificarea activităŃii cu caracter organizatoric pentru
pregătirea şi desfăşurarea concursurilor de admitere, a examenelor semestriale şi a
examenelor de finalizare a studiilor.
3. Organizează controalele prevăzute în planurile anuale, pe linia învăŃământului.
4. Desfăşoară activitate ştiinŃifică, didactică şi pedagogică, în departamentul la
care este titularizat.
5. Verifică forma şi conŃinutul planurilor de învăŃământ şi avizează prezentarea
acestora, spre aprobare, senatului universitar.
6. Îndrumă şi verifică activitatea structurilor subordonate.
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7. MenŃine legătura cu reprezentaŃii studenŃilor de la toate ciclurile de studii, ia
notă de problemele ridicate de aceştia şi stabileşte soluŃii de rezolvare sau, după caz,
prezintă rectorului propuneri de soluŃionare a problemelor care Ńin de competenŃa
acestuia.
8. Coordonează activitatea de îndrumare a studenŃilor.
9. Analizează periodic rezultatele profesionale obŃinute de studenŃi şi prezintă
senatului universitar propuneri de îmbunătăŃire a acestor rezultate.
10. Coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică
ale studenŃilor.
11. Coordonează activităŃile sociale pentru studenŃi (cămin, cantină, burse,
tabere studenŃeşti etc.).
12. Sprijină organizaŃiile profesionale ale studenŃilor.
13. Organizează deschiderea anului universitar şi a manifestărilor de absolvire.
Art. 66. – Principalele atribuŃii ale prorectorului pentru cercetarea ştiinŃifică, sunt:
1. Coordonează activitatea de cercetare ştiinŃifică, organizată şi desfăşurată în
universitate.
2. Asigură îndeplinirea deciziilor Consiliului ŞtiinŃific al universităŃii.
3. Analizează şi stabileşte priorităŃile cercetării şi elaborează „Planul cercetării
ştiinŃifice”, pe termen scurt şi mediu.
4. Aprobă tematica de concurs pentru ocuparea funcŃiilor de cercetare.
5. Ia măsuri pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra
lucrărilor de cercetare ştiinŃifică, informând senatul despre eventualele nereguli
constatate în acest sens.
6. Întocmeşte documentaŃia necesară pentru bugetarea activităŃii de cercetare
ştiinŃifică.
7. Desfăşoară activitate ştiinŃifică, didactică şi pedagogică, în departamentul la
care este titularizat.
8. Îndrumă şi verifică activitatea structurilor subordonate.
C. Directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat
Art. 67. - Directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat asigură
conducerea operativă a consiliului.
Art. 68. - Directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este
subordonat rectorului universităŃii, este membru de drept al consiliului de administraŃie
şi este remunerat pentru activitatea desfăşurată cu o indemnizaŃie similară celei de
prorector.
Art. 69. - (1) Directorul CSUD este selectat prin concurs public, organizat de
către rectorul universităŃii la nivelul IOSUD, potrivit Metodologiei de desemnare a
directorului CSUD, adoptată de senatul universitar. La concurs pot participa persoane
din cadrul universităŃii sau din orice universitate de profil din Ńară. Concursul se
desfăşoară dacă sunt înscrişi minimum 2 candidaŃi.
(2) În baza deciziei de numire, directorul încheie, cu rectorul, un contract de
management, pe o durată de patru ani.
(3) Drepturile şi obligaŃiile directorului, criteriile şi procedurile de evaluare a
activităŃii acestuia, precum şi modalităŃile de modificare şi încetare a contractului
anterior expirării duratei pentru care a fost încheiat sunt prevăzute în contractul de
management.
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D. Directorul general administrativ
Art. 70. - (1) Directorul general administrativ conduce structurile administrative
ale universităŃii.
(2) Directorul general administrativ se subordonează rectorului.
Art. 71. - (1) Directorul administrativ are următoarele atribuŃii principale:
1. Asigură aplicarea deciziilor senatului, referitoare la administrarea universităŃii.
2. Coordonează activitatea compartimentelor din subordine, pentru buna asigurare
a logisticii învăŃământului şi activităŃii de cercetare, precum şi a logisticii generale a
universităŃii.
3. Prezintă propuneri senatului referitoare la utilizarea resurselor financiare
provenite de la buget şi din veniturile proprii ale universităŃii.
4. Coordonează elaborarea proiectului anual de buget al universităŃii şi-l prezintă
senatului spre analiză şi avizare.
5. Întreprinde acŃiuni pentru obŃinerea de resurse financiare suplimentare în
condiŃiile legii.
6. Propune rectorului modul în care se realizează gestiunea şi protecŃia resurselor
universităŃii.
7. Prezintă propuneri privind soluŃionarea unor probleme sociale ale comunităŃii
universitare.
8. Elaborează şi prezintă senatului raportul anual privind starea administrării
UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
(2) Organizarea structurii administrative este stabilită de rector şi aprobată de
senatul universitar.
(3) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de
consiliul de administraŃie al universităŃii. Preşedintele comisiei de concurs este
rectorul universităŃii. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al
Ministerului EducaŃiei NaŃionale. Validarea concursului se face de către senatul
universitar, iar numirea pe post, de către rector.
(4) MenŃinerea în funcŃie a directorului general administrativ se face pe baza
acordului scris al acestuia de susŃinere executivă a planului managerial al noului
rector.
E. Decanul
Art. 72. - (1) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi
conducerea facultăŃii.
(2) Decanii sunt selectaŃi prin concurs public, organizat de către rectorul
universităŃii, la nivelul facultăŃii, potrivit Metodologiei de desemnare a decanilor,
adoptată de senatul universitar. La concurs pot participa persoane din cadrul
universităŃii sau din orice facultate de profil din Ńară. Concursul se desfăşoară dacă
sunt înscrişi minimum 2 candidaŃi avizaŃi de către Consiliul facultăŃii.
(3) Decanul se subordonează rectorului universităŃii.
(4) În cazul întreruperii mandatului decanului, până la desemnarea noului decan,
atribuŃiile acestuia sunt preluate un prodecan, stabilit de consiliul facultăŃii.
Art. 73. - Decanul are următoarele atribuŃii:
1. Conduce şedinŃele consiliului facultăŃii şi aplică hotărârile rectorului,
consiliului de administraŃie şi senatului universitar.
2. Conduce activităŃile de selecŃie, angajare evaluare periodică, formare,
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motivare şi încetare a relaŃiilor contractuale de muncă ale personalului facultăŃii.
3. Propune metodologiile de evaluări sumative de tip examen şi evaluare
continuă pe parcursul programelor de studiu.
4. Anulează rezultatele unui examen sau a unei evaluări atunci când se
dovedeşte că acestea au fost obŃinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor
Codului de etică şi deontologie universitară.
5. Dispune reorganizarea unui examen.
6. Propune senatului modalităŃile de analiză şi soluŃionare a contestaŃiilor depuse
de candidaŃii la admitere, de studenŃii examinaŃi şi de absolvenŃi în cursul examenului
de finalizare a studiilor, care să fie cuprinse în regulamentele şi metodologiile
corespunzătoare fiecăreia dintre situaŃii.
7. Propune consiliului facultăŃii numărul studenŃilor cu frecvenŃă dintr-un
program de studii universitare de licenŃă ce pot parcurge 2 ani de studii într-un singur an.
8. Propune consiliului facultăŃii numărul de credite de studii transferabile
aferente ciclului de studii universitare de doctorat, pentru şcolile doctorale ale
facultăŃii, în funcŃie de domeniu.
9. Propune consiliului facultăŃii numărul de locuri de practică necesare studiilor
universitare de licenŃă.
10. Îşi desemnează prodecanii, după numirea sa de către rector.
11. Avizează, atribuŃiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, stabilite în
fişa individuală a postului.
12. Avizează propunerile directorilor de departamente privind numirea şefilor de
comisii didactice.
13. Prezintă anual, în luna februarie, un raport consiliului facultăŃii privind starea
facultăŃii.
14. Răspunde în faŃa rectorului şi, după caz, în faŃa senatului, de buna desfăşurare
a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante, în condiŃiile
respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaŃiei în vigoare.
15. Face propuneri de sancŃionare disciplinară în urma unei sesizări primite sau se
autosesizează în cazul unei abateri constatate direct.
16. Pune în aplicare sancŃiunile disciplinare.
17. Asigură îndeplinirea sarcinilor postului pe care este titular, beneficiind de o
reducere cu 30% a normei didactice sau de cercetare, după caz.
F. Prodecanii
Art. 74. - (1) Prodecanii sunt numiŃi de decan după numirea acestuia de către rector.
(2) Prodecanii sunt numiŃi din rândul cadrelor didactice şi de cercetare din
facultate.
(3) Persoanele numite în funcŃia de prodecan asigură şi îndeplinirea sarcinilor
posturilor de pe care au fost promovaŃi, beneficiind de reducerea cu 30% a normelor
didactice sau de cercetare, după caz.
(4) Prodecanii îndeplinesc atribuŃiile stabilite de decan, astfel încât să participe la
îndeplinirea programului managerial al rectorului, pe categoria de problematici dată în
responsabilitate.
(5) Prodecanii au în subordine structuri de învăŃământ sau de cercetare, ori alte
entităŃi ale căror competenŃe corespund domeniului de responsabilitate stabilit de
decan.
28 din 79

(6) Prodecanii pot fi revocaŃi din funcŃie de către decan, pe timpul mandatului său.
În cazul revocării, aceştia îşi pot relua activitatea integrală pe posturile de pe care au
fost promovaŃi.
(7) Mandatul prodecanilor este cel mult egal cu mandatul decanului care i-a
numit, cu excepŃia situaŃiilor de întrerupere a mandatului decanului, când mandatele
acestora continuă până la numirea noului decan.
(8) Durata mandatului de prodecan este de 4 ani. O persoană poate fi prodecan cel
mult 2 mandate complete.
G. Directorul de departament
Art. 75. - (1) Directorul de departament realizează conducerea operativă a
departamentului.
(2) Directorul de departament se subordonează decanului facultăŃii.
(3) Directorul de departament conduce şedinŃele consiliului departamentului.
Art. 76. - Principalele atribuŃii ale directorului de departament sunt:
1. SelecŃia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea
relaŃiilor contractuale de muncă ale personalului departamentului.
2. Răspunde de planurile de învăŃământ, de statele de funcŃii, de managementul
cercetării şi al calităŃii şi de managementul financiar al departamentului.
3. Avizează, atribuŃiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, stabilite în fişa
individuală postului.
4. Propune norma didactică a personalului didactic care nu desfăşoară activităŃi de
cercetare ştiinŃifică sau echivalente acestora, care poate fi superioară celei minime, fără
a depăşi norma maximă prevăzută de 16 ore convenŃionale pe săptămână.
5. Propune modalitatea de completare a normei didactice, în situaŃia în care norma
didactică săptămânală este sub norma didactică săptămânală minimă sau norma
personalului didactic, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore
de curs.
6. Răspunde în faŃa senatului universitar de buna desfăşurare a concursurilor de
ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante, în condiŃiile respectării normelor
de calitate, de etică universitară şi a legislaŃiei în vigoare.
7. Face propuneri de sancŃionare disciplinară în urma unei sesizări primite sau se
autosesizează în cazul unei abateri constatate direct.
H. Directorul şcolii doctorale
Art. 77. - (1) Directorul şcolii doctorale asigură conducerea operativă a şcolii şi
reprezintă şcoala doctorală în relaŃia cu conducerea universităŃii.
(2) Directorul şcolii doctorale este un conducător de doctorat din cadrul şcolilor
doctorale, titular al universităŃii, numit de CSUD.
(3) Drepturile şi obligaŃiile directorului, criteriile şi procedurile de evaluare a
activităŃii acestuia, precum şi modalităŃile de modificare şi încetare a atribuŃiilor
funcŃiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcŃionare a studiilor
universitare de doctorat.
(4) AtribuŃiile directorului şcolii doctorale sunt, în principal, următoarele:
1. Conduce şedinŃele Consiliului şcolii doctorale.
2. Coordonează activitatea de elaborare a regulamentului de organizare şi
funcŃionare a studiilor universitare de doctorat, analizează forma finală a proiectului şi
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o prezintă, spre aprobare, Consiliului şcolii doctorale.
3. Conduce activităŃile de organizare, desfăşurare şi administrare a programelor
de studii universitare de doctorat din sfera sa de competenŃă, în concordanŃă cu
regulamentul instituŃional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de
doctorat al IOSUD.
4. Propune consiliului conŃinutul programului de studii universitare de doctorat şi
le aprobă pe baza deciziei consiliului.
5. Identifică procedurile optime de evidenŃiere a rezultatelor cercetării doctorale
în scopul evaluării tezelor de doctorat şi a avizării lor în vederea susŃinerii publice şi
conduce activitatea de implementare a lor, pe baza aprobării consiliului.
6. Conduce activităŃile de evaluare internă a programelor de studii universitare de
doctorat, pe baza măsurilor organizatorice stabilite de consiliu.
7. Prezintă consiliului măsurile întreprinse pentru informarea corectă şi completă
a publicului, şi în special a candidaŃilor la programele de studii universitare de doctorat
asupra admiterii, a conŃinutului programelor de studii şi a criteriilor de evaluare a
rezultatelor cercetării, precum şi a rezultatelor programelor de studii universitare de
doctorat.
I. Directorul şcolii de studii postuniversitare
Art. 78. - Şcoala de studii postuniversitare este condusă de un director ales de
către cadrele didactice din departament sau din facultate.
Art. 79. - Directorul şcolii de studii postuniversitare are în subordine un
compartiment administrativ, ale cărui dimensiuni se stabilesc de consiliul de
administraŃie, la propunerea directorului şcolii de studii postuniversitare, cu acordul
decanului.
Art. 80. - Directorul şcolii de studii postuniversitare se subordonează
decanului facultăŃii sau directorului departamentului în cadrul căruia funcŃionează
şcoala de studii postuniversitară.
Art. 81. - Ocuparea funcŃiei de director al şcolii de studii postuniversitare nu
este condiŃionată de gradul didactic, dar se spune regulilor stabilite prin codul de
etică şi deontologie profesională universitară, privitoare la incompatibilităŃi şi
conflicte de interese.
Art. 82. - Directorul şcolii de studii postuniversitare are un mandat prestabilit
de maxim 4 ani.
Art. 83. - Revocarea din funcŃie a directorului şcolii de studii postuniversitare
se poate produce în cazul desfiinŃării şcolii de studii postuniversitare sau a
constatării unor situaŃii de incompatibilităŃi sau conflicte de interese; încălcarea
normelor de etică profesională universitară; ineficienŃă managerială; punerea sub
urmărire penală.
Art. 84. - Directorul şcolii de studii postuniversitare are următoarele atribuŃii:
1. Asigură condiŃii optime pentru desfăşurarea programelor de studii
postuniversitare în spaŃiile destinate şcolii pe care o conduce.
2. Asigură ordinea şi disciplina în spaŃiile de desfăşurare a cursurilor, în
laboratoare, în puncte de comandă, în centre de cercetare, pe timpul exerciŃiilor
desfăşurate în teren, precum şi în spaŃiile de cazare a cursanŃilor.
3. Verifică prezenŃa la activităŃile didactice şi să propună decanului sau
directorului de departament măsuri de corectare sau de sancŃionare, după caz,
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conform prevederilor cartei universitare, a cursanŃilor care absentează în mod
repetat, cu excepŃia celor care se află în astfel de situaŃii din motive medicale.
4. Identifică riscurile care pot genera pericole (incendii, inundaŃii,
scurtcircuite, sustragerea de bunuri materiale sau documente clasificate etc.) în
spaŃiile destinate şcolii, precum şi cele care pot afecta misiunea şcolii de studii
postuniversitare şi să propună măsuri de prevenire şi proceduri de gestionare a
acestora în cazul manifestării lor.
5. Organizează instructajele cu cursanŃii privind protecŃia muncii.
6. Asigură condiŃii optime pentru desfăşurarea concursurilor de admitere în
şcoala pe care o conduce.
7. Organizează pregătirea şi predarea la timp, la compartimentul de evidenŃă
a învăŃământului din universitate, a documentelor necesare înmatriculării
cursanŃilor, a datelor necesare pentru completarea registrului matricol şi a celor
necesare pentru eliberarea certificatelor de atestare a competenŃelor.
8. Are o evidenŃă clară a tuturor cursanŃilor, pe programe de studii
postuniversitare, la activităŃile de învăŃământ.
9. Organizează prezenŃa cursanŃilor la activităŃile în comun stabilite de
conducerea universităŃii.
10. Duce la îndeplinire deciziile decanului sau ale directorului de departament.
J. Directorul (şeful) centrului de studii
Art. 85. - (1) Directorul (şeful) centrului de studii asigură conducerea operativă a
centrului şi îl reprezintă în relaŃia cu conducerea universităŃii.
(2) Directorul (şeful) centrului de studii este numit de rector, pe bază de concurs
organizat la nivelul centrului.
(3) AtribuŃiile directorului (şefului) centrului de studii sunt, în principal,
următoarele:
1. Conduce activităŃile de organizare, desfăşurare şi administrare a programelor
de studii din sfera sa de competenŃă.
2. Propune rectorului iniŃierea sau reorganizarea unor programe de studii în cadrul
centrului.
3. Conduce activităŃile de evaluare internă a programelor de studii, pe baza
măsurilor organizatorice stabilite de senatul universitar.
4. Răspunde de informarea corectă şi completă a publicului şi în special a
candidaŃilor la programele de studii organizate de centru, a conŃinutului programelor de
studii şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor învăŃământului şi cercetării.
K. Directorul unităŃii de cercetare-dezvoltare
Art. 86. - UnităŃile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori, angajaŃi prin
concurs organizat de rector, ale căror atribuŃii sunt, în principal, următoarele:
1. Reprezintă unitatea, pe baza delegării date de rector sau de decan, după caz,
în relaŃiile cu alte entităŃi similare, precum şi cu persoane fizice sau juridice din Ńară ori
din străinătate.
2. Angajează, prin semnătură, unitatea în relaŃiile cu terŃii, în limita
competenŃelor aprobate de rector sau de decan.
3. Răspunde de încadrarea unităŃii cu personal, în conformitate cu prevederile
statului de organizare, hotărârile consiliului ştiinŃific al unităŃii de cercetaredezvoltare, consiliului facultăŃii, senatului şi consiliului de administraŃie.
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4. Propune recompensarea sau sancŃionarea personalului din subordine.
5. Propune comisiile de concurs pentru încadrarea pe post / promovarea
cercetătorilor ştiinŃifici şi personalului administrativ din subordine.
6. Poate delega, în condiŃiile legii, o parte din atribuŃiile sale celorlalte persoane
din conducerea unităŃii.
7. Asigură organizarea, planificarea, desfăşurarea şi evaluarea activităŃilor de
cercetare ştiinŃifică din unitate.
8. Pune în aplicare hotărârile consiliului facultăŃii, senatului şi consiliului de
administraŃie, precum şi recomandările consiliului ştiinŃific al unităŃii de cercetaredezvoltare.
9. Coordonează activitatea de elaborare şi de aplicare a Planului cercetării ştiinŃifice.
10. Asigură condiŃiile necesare publicării rezultatelor cercetării realizate în unitate.
11. Conduce activitatea de pregătire ştiinŃifică şi de specialitate a întregului
personal din subordine.
12. Coordonează activităŃile de elaborare a publicaŃiilor unităŃii.
13. Analizează periodic rezultatele activităŃilor din unitate şi ia măsurile ce se
impun în urma analizei.
14. Stabileşte competenŃele şi atribuŃiile cuprinse în fişele posturilor pentru
personalul unităŃii şi le prezintă rectorului pentru aprobare.
15. Asigură întocmirea rapoartelor periodice şi a analizei structurii pe care le
înaintează conducerii universităŃii.
SecŃiunea 3
Proceduri de alegere, selecŃie şi desemnare
a structurilor şi funcŃiilor de conducere universitară
Art. 87. - (1) Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor de conducere la
nivelul universităŃii, al facultăŃilor şi al departamentelor trebuie să respecte principiul
reprezentativităŃii pe facultăŃi – pentru Senatul universitar –, pe departamente –
pentru Consiliul facultăŃii –, pe programe de studii – pentru Consiliul
departamentului –, astfel:
a) ComponenŃa membrilor senatului universităŃii este de 75% cadre didactice şi de
cercetare, respectiv de 25% studenŃi. Cota de reprezentare în senat este de 10% din
totalul cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari în universitate. Numărul cadrelor
didactice şi de cercetare membri ai senatului se stabileşte prin însumarea cotelor-părŃi
de reprezentare a acestora din cadrul fiecărei facultăŃi şi unitate de cercetaredezvoltare. Numărul studenŃilor membrii în senat reprezintă 1/3 din numărul stabilit
pentru cadrele didactice.
b) ComponenŃa membrilor consiliului facultăŃii este de 75% cadre didactice şi de
cercetători ştiinŃifici, respectiv de 25% studenŃi. Cota de reprezentare în consiliul
facultăŃii este de 20% din totalul cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari în
facultate. Numărul cadrelor didactice şi de cercetare membri ai consiliului facultăŃii
se stabileşte prin însumarea cotelor-părŃi de reprezentare a acestora din cadrul fiecărui
departament, dar minimum un reprezentant pentru fiecare departament. Numărul
studenŃilor membrii în consiliul facultăŃii reprezintă 1/3 din numărul stabilit pentru
cadrele didactice.
c) ComponenŃa membrilor consiliului departamentului este de 100% cadre
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didactice şi de cercetare. Cota de reprezentare în consiliul departamentului este de
30% din totalul cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari în departament, dar nu mai
puŃin de doi membri.
(2) Alegerea reprezentanŃilor cadrelor didactice şi de cercetare în structurile de
conducere universitară se face după următoarea procedură:
a) ReprezentanŃii facultăŃilor în senatul universitar se stabilesc prin votul direct
şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari din fiecare facultate, în
limita cotei-părŃi de reprezentare stabilită de senatul universitar în exerciŃiu.
Candidaturile se depun la secretarul consiliului facultăŃii, respectiv a consiliului
ştiinŃific al unităŃii de cercetare-dezvoltare. La finalizarea termenului de depunere a
candidaturilor, listele cu candidaŃii se afişează la sediile facultăŃilor şi unităŃilor de
cercetare-dezvoltare. CandidaŃii pot avea orice grad didactic universitar sau de
cercetare. CandidaŃii trebuie să fie titulari în cadrul facultăŃii sau unităŃii de cercetaredezvoltare. CandidaŃii pot avea întâlniri organizate cu alegătorii.
b) ReprezentanŃii departamentelor în consiliul facultăŃii se stabilesc prin votul
direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, din fiecare
departament, în limita cotei-părŃi de reprezentare stabilită de consiliul facultăŃii în
exerciŃiu. Candidaturile se depun la secretarii consiliilor departamentelor. Dacă
departamentul este nou înfiinŃat, candidaturile se depun la secretarul consiliului
facultăŃii. La finalizarea termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaŃii
se afişează la sediul departamentului. CandidaŃii pot avea orice grad didactic sau de
cercetare. CandidaŃii trebuie să fie titulari în cadrul departamentelor. CandidaŃii pot
avea întâlniri organizate cu alegătorii.
c) ReprezentanŃii cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul departamentului
se stabilesc prin vot direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor
titulari în departament, în limita numărului stabilit de consiliul în exerciŃiu al
departamentului. Candidaturile se depun la secretarul consiliului departamentului.
Dacă departamentul este nou înfiinŃat, candidaturile se depun la secretarul consiliului
facultăŃii. La finalizarea termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaŃii
se afişează la sediul departamentului. CandidaŃii pot avea orice grad didactic sau de
cercetare şi trebuie să fie titulari în cadrul departamentului.
(3) a) Alegerile pentru desemnarea reprezentanŃilor studenŃilor în structurile de
conducere se organizează şi se desfăşoară de către studenŃi, fără nicio imixtiune din
partea universităŃii, facultăŃii sau departamentului.
b) ReprezentanŃii facultăŃilor în senatul universitar se stabilesc prin votul direct
şi secret al tuturor studenŃilor înmatriculaŃi la programele de studii universitare de
licenŃă, de master şi de doctorat din fiecare facultate, în limita cotei-părŃi de
reprezentare stabilită de senatul universitar în exerciŃiu. Candidaturile se depun la
secretarul consiliului facultăŃii. La finalizarea termenului de depunere a
candidaturilor, listele cu candidaŃii se afişează la sediile facultăŃilor. CandidaŃii pot
avea întâlniri organizate cu alegătorii.
c) ReprezentanŃii departamentelor în consiliul facultăŃii se stabilesc prin votul
direct şi secret al tuturor studenŃilor înmatriculaŃi la programele de studii universitare
de licenŃă şi de master ale fiecărui departament, în limita cotei-părŃi de reprezentare
stabilită de consiliul facultăŃii. Candidaturile se depun la secretarul consiliului
departamentului. La finalizarea termenului de depunere a candidaturilor, listele cu
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candidaŃii se afişează la sediile departamentelor. CandidaŃii pot avea întâlniri
organizate cu alegătorii.
(4) Senatul universitar aprobă calendarul de alegeri al reprezentanŃilor studenŃilor
şi locurile de desfăşurare ale alegerilor pentru desemnarea reprezentanŃilor studenŃilor
în structurile de conducere ale universităŃii.
(5) Rezultatele alegerilor pentru desemnarea reprezentanŃilor cadrelor didactice,
ai cercetătorilor şi ai studenŃilor se consemnează prin hotărâri ale consiliilor
departamentelor, consiliilor facultăŃilor, respectiv consiliilor şcolilor doctorale, şi se
validează de către senatul universitar, respectiv de către consiliului pentru studii
universitare de doctorat.
Art. 88. - (1) Procesul de stabilire şi de alegere a funcŃiilor de conducere la
nivelul universităŃii, al facultăŃilor şi departamentelor se desfăşoară astfel:
a) Modalitatea de desemnare a rectorului se stabileşte, prin Hotărâre a senatului,
cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a acestuia, prin votul universal, direct
şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităŃii şi al
reprezentanŃilor studenŃilor din senatul universitar şi din consiliile facultăŃilor:
1. pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul
universitar nou-ales;
2. prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare
titulare din cadrul universităŃii şi al reprezentanŃilor studenŃilor din senatul universitar
şi din consiliile facultăŃilor.
b) Decanii sunt selectaŃi prin concurs public, organizat de către rectorul
universităŃii, la nivelul facultăŃii. La concurs pot participa persoane din cadrul
universităŃii sau din orice facultate de profil din Ńară. Concursul se desfăşoară dacă
sunt înscrişi minimum 2 candidaŃi avizaŃi de către Consiliul facultăŃii.
c) Directorul de departament este ales prin votul direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul departamentului. Alegerea
directorului de departament se poate efectua în două tururi de scrutin, în situaŃia în
care niciun candidat nu a obŃinut în primul tur majoritatea simplă a voturilor valabil
exprimate. La al doilea tur de scrutin participă primi doi candidaŃi, în ordinea
voturilor obŃinute la primul tur de scrutin.
(2) Directorul şcolii postuniversitare este ales prin votul direct şi secret al
tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul facultăŃii/departamentului,
după caz. Candidaturile se depun la secretarul consiliului facultăŃi/departamentuluii.
La finalizarea termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaŃii se
afişează la sediile facultăŃilor/departamentelor. CandidaŃii pot avea întâlniri
organizate cu alegătorii.
(3) Desemnarea directorului Şcolii de studii postuniversitare se face conform
Metodologiei de funcŃionare a Şcolii de studii postuniversitare.
Art. 89. - (1) ReprezentanŃii conducătorilor de doctorat, membri ai şcolilor
doctorale, în CSUD, se stabilesc prin votul universal, direct şi secret, al cadrelor
didactice titulare conducători de doctorat ai IOSUD. Candidaturile se depun la secretarul
CSUD. La finalizarea termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaŃii se
afişează la sediul CSUD. CandidaŃii pot avea întâlniri organizate cu alegătorii.
(2) ReprezentanŃii studenŃilor doctoranzi în CSUD se stabilesc prin votul direct
şi secret al tuturor studenŃilor înmatriculaŃi la programele de studii universitare de
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doctorat ale şcolilor doctorale din IOSUD, în limita cotei-părŃi de reprezentare
stabilită de CSUD. Candidaturile se depun la secretarul CSUD. La finalizarea
termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaŃii se afişează la sediul
CSUD. CandidaŃii pot avea întâlniri organizate cu alegătorii.
(3) ReprezentanŃii conducătorilor de doctorat în Consiliul şcolii doctorale se
stabilesc prin votul universal, direct şi secret al cadrelor didactice titulare conducători
de doctorat din şcoala doctorală respectivă. Candidaturile se depun la secretarul
CSUD. La finalizarea termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaŃii se
afişează la sediul CSUD. CandidaŃii pot avea întâlniri organizate cu alegătorii.
(4) ReprezentanŃii în consiliile şcolilor doctorale se stabilesc prin votul direct şi
secret al tuturor studenŃilor înmatriculaŃi la programul de studii universitare de doctorat
al fiecărei şcoli doctorale, în limita cotei-părŃi de reprezentare stabilită de consiliul şcolii
doctorale. Candidaturile se depun la secretarul consiliului şcolii doctorale. La finalizarea
termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaŃii se afişează la sediile
şcolilor doctorale. CandidaŃii pot avea întâlniri organizate cu alegătorii.
Art. 90. - (1) Consiliul şcolii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi
secret al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă.
(2) Din Consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat membri ai
şcolii doctorale, în proporŃie de maximum 50 %, studenŃi-doctoranzi în proporŃie de
minimum 20%, aproximat în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din
afara şcolii doctorale, aleşi dintre personalităŃi ştiinŃifice. Desemnarea reprezentanŃilor
doctoranzilor în Consiliul şcolii doctorale se realizează prin alegeri organizate şi
desfăşurate de doctoranzi, fără nicio ingerinŃă exterioară.
(3) În cazul organizării unei singure şcoli doctorale, la nivelul universităŃii,
statutul directorului şcolii doctorale este asimilat celui al directorului Consiliului pentru
studiile universitare de doctorat.
(4) Rezultatul alegerii / concursului / numirii pentru ocuparea funcŃiilor de
director al şcolii de studii postuniversitare, de director de departament, de decan al
facultăŃii, de director al şcolii doctorale, de director CSUD, de rector al universităŃii
se validează de către senatul universitar.
Art. 91. - Pentru buna desfăşurare a alegerilor structurilor de conducere
universitară se vor respecta următoarele reguli:
a) Perioadele de depunere a candidaturilor pentru senat, pentru consiliul facultăŃii,
pentru consiliul departamentului şi pentru funcŃiile de directori de departamente sunt
consecutive şi nu pot depăşi o durată mai mare de 3 zile;
b) Alegerile pentru stabilirea membrilor senatului se desfăşoară, la nivelul
facultăŃilor şi unităŃilor de cercetare-dezvoltare, în maximum 5 zile de la încheierea
depunerii candidaturilor;
c) Alegerile pentru stabilirea membrilor consiliului facultăŃii se desfăşoară după
încheierea alegerilor pentru senat, la nivelul departamentelor, în maximum 5 zile de la
încheierea depunerii candidaturilor;
d) Alegerile pentru stabilirea membrilor consiliului departamentului şi pentru
alegerea directorilor de departamente se desfăşoară după încheierea alegerilor pentru
consiliului facultăŃii, la nivelul departamentului, în maximum 5 zile de la încheierea
depunerii candidaturilor;
e) Oricare membru al comunităŃii universitare îşi poate depune candidatura
pentru oricare dintre funcŃiile de conducere şi funcŃiile de reprezentare din structurile
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de conducere universitară, dar va ocupa doar una dintre cele în care este desemnat
prin alegeri sau prin concurs, cu respectarea regulilor stabilite conform la art. 97;
Art. 92. - Constituirea structurilor de conducere se face în maximum 3 zile de la
data alegerilor. O structură de conducere se consideră funcŃională dacă se constituie
cu numărul minim pentru realizarea cvorumului de şedinŃă: 2/3 din numărul total de
membri, dintre care cel puŃin un student, după caz.
Art. 93. - (1) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs
organizat de consiliul de administraŃie al universităŃii. Preşedintele comisiei de concurs
este rectorul universităŃii. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al
Ministerului EducaŃiei NaŃionale. Validarea concursului se face de către senatul
universitar, iar numirea pe post, de către rector.
(2) MenŃinerea în funcŃie a directorului general administrativ se face pe baza
acordului scris al acestuia de susŃinere executivă a planului managerial al noului rector.
Art. 94. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” garantează libertatea
de decizie a fiecărui membru al comunităŃii universitare în procesul de alegeri pentru
constituirea structurilor de conducere şi desemnarea / avizarea persoanelor pentru
funcŃiile de conducere.
(2) Orice imixtiune sau tentativă de imixtiune în libertatea de decizie este interzisă.
(3) Persoanele care încearcă să influenŃeze în vreun fel participanŃii la vot sau
procedura de votare sau rezultatul votării, încalcă normele Codului de etică şi
deontologie profesională universitară şi îşi pierd dreptul de a ocupa funcŃii de
conducere didactice sau nedidactice în Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”,
indiferent dacă aceste funcŃii se ocupă prin alegeri sau prin concurs.
(4) Persoanele asupra cărora s-a încercat vreo influenŃare în sensul celor
specificate la pct. (3) sau care au luat cunoştinŃă de tentativa de influenŃare şi nu au
sesizat comisia de etică şi deontologie profesională universitară, răspund solidar cu cei
care au încercat influenŃarea.
(5) Comisia de etică şi deontologie profesională universitară se pronunŃă în termen
de 3 zile de la sesizarea primită şi comunică, senatului universitar, soluŃia adoptată.
(6) Senatul universitar analizează, în termen de 3 zile soluŃia propusă de comisia
de etică şi deontologie profesională universitară şi adoptă decizia corespunzătoare
situaŃiei, pe care o transmite consiliului de administraŃie pentru punerea în aplicare şi o
aduce la cunoştinŃă Consiliului de etică şi management universitar.
(7) În situaŃia afectării rezultatului alegerii / concursului / numirii pentru
ocuparea funcŃiilor de conducere universitară sau de reprezentare în structurile de
conducere universitară, alegerea / concursul / numirea se reia, indiferent pentru ce
funcŃie şi pentru ce structură de conducere universitară. Dacă printre persoanele
implicate în afectarea rezultatului alegerii / concursului / numirii se află şi candidaŃi,
aceştia nu vor mai avea dreptul de a candida.
Art. 95. - (1) Persoanele care ocupă funcŃii de conducere universitară sau care
fac parte din structurile de conducere universitară pot fi demise, respectiv revocate, în
situaŃia în care săvârşesc fapte ce poate constitui temei de sancŃionare cu demiterea,
respectiv revocarea din funcŃie, conform prevederilor Legii nr.1/2011 şi a
Metodologiei de demitere din funcŃiile de conducere universitară şi de revocare din
structurile de conducere universitară.
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(2) Demiterea, respectiv revocarea, din funcŃii, respectiv din structuri, de
conducere universitară, are la bază principiile autonomiei şi autodeterminării
universitare şi urmăreşte să conştientizeze, să legitimeze şi să consolideze
responsabilitatea fiecărui membru al comunităŃii universitare, indiferent de poziŃia pe
care o ocupă şi rolul pe care îl are, şi să prevină comportamentele abuzive în actul de
conducere universitară.
(3) Procedurile de demitere vizează persoanele care ocupă următoarele
funcŃiile de conducere universitară: rector, prorector, director al consiliului pentru
studiile universitare de doctorat, director general administrativ, decan al facultăŃii,
prodecan, director de departament, director al şcolii doctorale, director al şcolii de
studii postuniversitare.
(4) Procedurile de revocare vizează persoanele care deŃin calitatea de membru
al următoarelor structuri de conducere universitară: Senatul universitar, Consiliul
pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), Consiliul facultăŃii, Consiliul
departamentului, Consiliul şcolii doctorale.
(5) Demiterea din funcŃia de conducere se face de către senatul universitar, în
urma studierii raportului întocmit de comisia de analiză a faptei ce poate constitui
temei de demitere, comisie propusă de rector şi aprobată de senat, potrivit
prevederilor Metodologiei de demitere din funcŃiile de conducere universitară şi de
revocare din structurile de conducere universitară.
(6) Revocarea din structurile de conducere universitară se face, pentru fiecare
structură de conducere universitară în parte, potrivit prevederilor Metodologiei de
demitere din funcŃiile de conducere universitară şi de revocare din structurile de
conducere universitară.
Art. 96. - Şefii comisiilor didactice sunt numiŃi de rector, la propunerea
directorilor de departamente, cu avizul decanilor.
Art. 97. - Pentru a asigura oricărui membru al comunităŃii universitare dreptul
de a ocupa funcŃii de conducere universitară şi de a participa la decizii în structurile
de conducere universitară şi pentru a evita eventualele conflicte de interese între
funcŃiile de conducere universitară şi funcŃiile de reprezentare în structurile de
conducere universitară, se vor respecta următoarele reguli:
(1) Un membru al comunităŃii universitare îşi poate depune candidatura pentru
oricare dintre funcŃiile de conducere universitară şi pentru oricare dintre funcŃiile de
reprezentare în structurile de conducere universitară, dar le va ocupa doar pe cele în
care este desemnat şi/sau ales, după caz, astfel încât să exercite o singură funcŃie de
conducere universitară şi să participe la procesul de luare a deciziilor în structuri de
conducere universitară în care nu îşi validează/avizează/aprobă propriile decizii.
(2) Rectorul conduce Consiliul de administraŃie şi este membru cu drept de vot
în Consiliul de administraŃie;
(3) Prorectorul este membru cu drept de vot în Consiliul de administraŃie;
(4) Decanul conduce Consiliul facultăŃii şi este membru cu drept de vot în
Consiliul de administraŃie;
(5) Directorul de departament conduce Consiliul departamentului şi este
membru cu drept de vot în Consiliul departamentului;
(6) Directorul şcolii de studii postuniversitare este membru cu drept de vot în
Consiliul facultăŃii sau în Consiliul departamentului, după caz, conform art. 78;
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(7) Directorul CSUD conduce CSUD şi este membru cu drept de vot în CSUD;
(8) Directorul şcolii doctorale conduce Consiliul şcolii doctorale şi este membru
cu drept de vot în Consiliul şcolii doctorale.
(9) Nerespectarea regulilor de la alineatele 1–8 constituie temei pentru demiterea
din funcŃia de conducere universitară sau de revocare din structura de conducere
universitară pentru persoana în cauză, conform procedurilor prevăzute de
Metodologia de demitere din funcŃiile de conducere universitară şi de revocare din
structurile de conducere universitară.
Capitolul V
AUTONOMIA UNIVERSITARĂ ŞI RĂSPUNDEREA PUBLICĂ
Art. 98. - (1) Autonomia universitară constă în dreptul comunităŃii universitare de
a se conduce, de a-şi exercita libertăŃile academice fără niciun fel de ingerinŃe
ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenŃe şi
obligaŃii, în concordanŃă cu opŃiunile şi orientările strategice naŃionale ale dezvoltării
învăŃământului superior, stabilite prin lege.
(2) Prin aplicarea principiului autonomiei universitare, Universitatea NaŃională de
Apărare „Carol I” are dreptul să-şi stabilească modalităŃile de îndeplinire a misiunii
stabilite de Guvern, strategia instituŃională, structura, activităŃile, organizarea şi
funcŃionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a
legislaŃiei în vigoare.
Art. 99. - În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, autonomia universitară
se materializează prin exercitarea dreptului de a:
1. Hotărî modalitatea de desemnare a rectorului.
2. Elabora şi aproba reglementări proprii, cu respectarea prevederilor legislaŃiei
în vigoare.
3. SelecŃiona, prin concurs, personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar,
administrativ şi studenŃii.
4. Proiecta, în condiŃiile legii, structurile proprii, precum şi componenŃa acestora,
concretizată în organigramă şi statul de organizare, potrivit resurselor umane şi financiare
de care dispune, prevederilor planurilor de învăŃământ şi programelor analitice şi ale
planului de formare şi perfecŃionare, aprobat de ministrul apărării naŃionale.
5. Elabora planurile de învăŃământ ale programelor de studii.
6. Orienta cercetarea ştiinŃifică, potrivit solicitării beneficiarilor acesteia.
7. Conferi sau a propune, după caz, titluri didactice, ştiinŃifice şi onorifice.
8. Reglementa şi evalua conduita membrilor comunităŃii universitare proprii.
9. Avea editură proprie prin care să editeze şi să publice reviste, cărŃi, manuale,
cursuri, lucrări de cercetare ştiinŃifică sau orice alte materiale, în folosul învăŃământului
şi cercetării ştiinŃifice, precum şi a altor beneficiari.
10. IniŃia şi dezvolta cooperarea cu instituŃii de învăŃământ din Ńară şi străinătate.
11. Constitui consorŃii cu alte universităŃi din Ńară sau din străinătate, inclusiv cu
unităŃi de cercetare-dezvoltare, în baza unor contracte de parteneriat, conform
legislaŃiei în vigoare.
12. IniŃia demersuri pentru comasarea / absorŃia, în cadrul universităŃii a altor
entităŃi educaŃionale.
13. Constitui societăŃi comerciale, fundaŃii sau asociaŃii, cu respectarea strictă a
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prevederilor legale în materie.
14. Realiza, cu aprobarea senatului universitar, orice alte activităŃi, conforme cu
prevederile legislaŃiei naŃionale, în vigoare.
15. Organiza şi stabili, în condiŃiile legii, programe de studii universitare şi
postuniversitare, potrivit cerinŃelor Ministerului Apărării NaŃionale şi ale altor beneficiari.
16. Asigura studenŃilor dreptul la liberă alegere a cursurilor şi specializărilor în
conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăŃământ.
17. Organiza activităŃi de educaŃie continuă şi de perfecŃionare a pregătirii
profesionale a personalului propriu.
18. Stabili şi aplica standarde specifice de evaluare a calităŃii educaŃiei şi
cercetării ştiinŃifice, în concordanŃă cu legislaŃia naŃională în domeniu.
19. Asigura libertatea cercetării ştiinŃifice în ce priveşte stabilirea temelor,
alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor, conform legii.
20. IniŃia şi derula programe proprii de cercetare ştiinŃifică.
21. Participa la iniŃierea şi derularea unor proiecte de cercetare în cooperare cu alte
universităŃi sau entităŃi ştiinŃifice, culturale ori agenŃi economici din Ńară sau din străinătate.
22. Participa, cu proiecte, la competiŃiile de granturi.
23. IniŃia şi propune pentru autorizare de funcŃionare provizorie şi acreditare
specializări universitare şi structuri de cercetare ştiinŃifică.
24. Asigura dreptul la liberă exprimare a opiniilor ştiinŃifice şi artistice ale
fiecărui membru al comunităŃii universitare.
25. Administra spaŃiul universitar şi patrimoniul pus la dispoziŃie de Ministerul
Apărării NaŃionale, conform opŃiunilor proprii de asigurare a calităŃii educaŃiei şi
cercetării ştiinŃifice.
26. Propune bugetul de venituri şi cheltuieli şi de a utiliza resursele financiare
repartizate de la buget şi pe cele obŃinute din alte surse, în acord cu nevoile proprii,
potrivit legii.
27. Stabili taxe de studii şi de prestări servicii educaŃionale.
28. Primi donaŃii, sponsorizări sau subvenŃii de la persoane fizice sau juridice şi
de a le utiliza în folosul învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice, în condiŃiile legii.
29. Stabili durata concediului de odihnă pentru cadrele didactice universitare,
potrivit legii educaŃiei naŃionale.
30. Stabili salarizarea cadrelor didactice universitare, potrivit legii salarizării.
Art. 100. - (1) Autonomia universitară se exercită numai cu condiŃia asumării
răspunderii publice.
(2) În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, asumarea răspunderii publice
constă în:
1. Respectarea legislaŃiei în vigoare, a cartei universitare şi a politicilor naŃionale
şi europene în domeniul învăŃământului superior.
2. Aplicarea reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea
calităŃii în învăŃământul superior şi prezentarea instituŃiei şi programelor de studii la
evaluările externe periodice stabilite de lege.
3. Respectarea politicilor de etică universitară cuprinse în Codul de etică şi
deontologie profesională aprobat de senatul universitar.
4. Asigurarea eficienŃei manageriale, cu accent prioritar pe eficienŃa utilizării
resurselor, în special a celor provenite din surse publice.
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5. Asigurarea transparenŃei tuturor deciziilor şi activităŃilor, conform legislaŃiei în
vigoare, cu respectarea normelor privind accesul la informaŃii.
6. Respectarea libertăŃii academice a personalului didactic, didactic auxiliar şi de
cercetare, precum şi drepturile şi libertăŃile studenŃilor.
Art. 101. - (1) În raport cu mediul social, asumarea răspunderii publice constă în
publicarea, pe site-ul universităŃii, a raportului anual al rectorului privind starea
UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
(2) Raportul privind starea universităŃii se prezintă de rector, în faŃa senatului, în
luna martie a fiecărui an. După adoptarea de către senat, raportul este transmis tuturor
părŃilor interesate.
(3) Raportul privind starea UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” include:
1. SituaŃia financiară a universităŃii, pe surse de finanŃare şi tipuri de cheltuieli.
2. SituaŃia fiecărui program de studii.
3. SituaŃia personalului instituŃiei.
4. Rezultatele activităŃilor de cercetare.
5. SituaŃia asigurării calităŃii activităŃilor din cadrul universităŃii.
6. SituaŃia respectării eticii universitare şi a eticii activităŃilor de cercetare.
7. SituaŃia posturilor vacante.
8. SituaŃia inserŃiei profesionale a absolvenŃilor din promoŃiile precedente.
Capitolul VI
SPAłIUL UNIVERSITAR ŞI COMUNITATEA UNIVERSITARĂ
SecŃiunea 1
SpaŃiul universitar
Art. 102. - (1) SpaŃiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor,
terenurilor şi dotărilor de orice fel şi destinaŃie, folosite de Universitatea NaŃională de
Apărare „Carol I”, indiferent de titlul juridic sub care este îndreptăŃită să le utilizeze.
(2) SpaŃiul universitar este inviolabil.
(3) Accesul membrilor comunităŃii universitare este permis, pe baza documentelor
de acces emise de conducerea UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”. Vizitatorii au
acces pe baza permiselor de intrare cu valabilitate limitată, emise potrivit scopului vizitei.
(4) În spaŃiul universitar, membrii comunităŃii universitare sunt protejaŃi de către
personalul instituŃiei şi de personalul din serviciul de zi.
(5) Organele de ordine publică pot interveni în spaŃiul universitar numai la cererea
sau, după caz, cu aprobarea rectorului sau a înlocuitorului acestuia.
SecŃiunea 2
Comunitatea universitară
Art. 103. - (1) Comunitatea universitară este constituită din studenŃi, personal
didactic şi de cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar.
(2) Din comunitatea universitară fac parte şi persoanele cărora li s-a conferit
calitatea de membru al comunităŃii universitare de către senatul universitar.
(3) Accesul în comunitatea universitară nu poate fi îngrădit din motive de rasă,
etnie, sex, convingeri politice sau religioase.
Art. 104. - (1) Personalul didactic este format din totalitatea persoanelor, militare
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şi civile, atestate în grade didactice universitare şi a celor care alcătuiesc corpul
instructorilor militari.
(2) Personalul de cercetare cuprinde cercetători şi, după caz, cadre didactice care
desfăşoară activităŃi de cercetare ştiinŃifică, potrivit planului de cercetare al
universităŃii, în cadrul facultăŃii, departamentului şi a structurilor de cercetare.
(3) Personalul didactic şi de cercetare auxiliar este format din bibliotecari,
documentarişti, redactori, laboranŃi, informaticieni, tehnicieni, administratori financiari
de patrimoniu şi alŃi specialişti, cu sarcini în organizarea şi desfăşurarea procesului de
învăŃământ şi de cercetare din universitate. Drepturile şi îndatoririle acestora sunt
stabilite prin fişa postului şi contractul de muncă.
(4) Personalul administrativ este compus din totalitatea salariaŃilor, militari şi
civili, care încadrează funcŃii / posturi din compartimentele de asigurare materială,
tehnică, medicală şi financiară ale universităŃii, ale căror sarcini sunt de a crea şi
menŃine condiŃiile materiale, tehnice şi medicale necesare susŃinerea învăŃământului şi
cercetării ştiinŃifice din universitate.
SecŃiunea 3
Statul de funcŃii didactice şi de cercetare
Art. 105. - (1) În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, funcŃiile didactice
sunt: asistent universitar, lector universitar / şef de lucrări, conferenŃiar universitar şi
profesor universitar.
(2) În universitate funcŃionează şi corpul instructorilor militari, potrivit legii şi
ordinelor ministrului apărării naŃionale.
(3) FuncŃiile de cercetare sunt: asistent de cercetare ştiinŃifică, cercetător ştiinŃific,
cercetător ştiinŃific gradul III, cercetător ştiinŃific gradul II, cercetător ştiinŃific gradul I.
(4) EchivalenŃa funcŃiilor din cercetare cu funcŃiile didactice este următoarea:
a) cercetător ştiinŃific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele
care deŃin o diplomă de doctor;
b) cercetător ştiinŃific gradul III se echivalează cu lector universitar / şef de lucrări;
c) cercetător ştiinŃific gradul II se echivalează cu conferenŃiar universitar;
d) cercetător ştiinŃific gradul I se echivalează cu profesor universitar.
(5) EchivalenŃa funcŃiilor specifice corpului instructorilor militari cu funcŃiile
didactice / de cercetare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naŃionale.
(6) În universitate poate funcŃiona personal didactic asociat pentru următoarele
funcŃii: lector universitar / şef de lucrări, conferenŃiar universitar şi profesor universitar.
(7) În departamente, în şcoli doctorale, în unităŃi de cercetare-dezvoltare şi
microproducŃie sau în alte unităŃi ale universităŃii pot funcŃiona pe posturi distincte şi
personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv studenŃi din toate cele 3
cicluri, precum şi alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea acestora se face pe
perioadă determinată sau nedeterminată, conform legii.
Art. 106. - (1) Statele de funcŃii ale personalului didactic şi de cercetare se
întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, cu cel puŃin 15 zile înainte de
începerea fiecărui an universitar şi nu se pot modifica în timpul anului universitar.
(2) FuncŃiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc Ńinând seama de:
planurile de învăŃământ, formaŃiunile de studiu, normele universitare.
(3) În statul de funcŃii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice şi de
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cercetare ocupate sau vacante, specificându-se funcŃiile didactice şi de cercetare
corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenŃionale repartizate pe activităŃi de
predare, seminare, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de proiecte, îndrumare a
studenŃilor şi a studenŃilor-doctoranzi, practică de specialitate, de cercetare şi activităŃi
echivalente acestora, la disciplinele din planul de învăŃământ.
(4) Statele de funcŃii se întocmesc la nivelul departamentelor sau al şcolilor
doctorale, prin consultarea membrilor acestora, ca urmare a precizării sarcinilor
didactice şi de cercetare de către consiliul facultăŃii. La departamentele cu discipline la
mai multe facultăŃi, statele de funcŃii se completează pe baza notelor de comandă,
avizate de rector cu aprobarea consiliului de administraŃie.
(5) Statul de funcŃii al personalului didactic şi de cercetare se avizează de consiliul
facultăŃii sau, după caz, de consiliul şcolii doctorale şi se aprobă de senatul universitar,
la propunerea rectorului.
(6) Numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar se
stabileşte de senatul universitar, în funcŃie de bugetul şi specificul instituŃiei, al
facultăŃii, al programului de studii, al departamentului sau al şcolii doctorale, la
propunerea rectorului, în conformitate cu Nomenclatorul general de funcŃii didactice şi
de cercetare auxiliare din învăŃământul superior, precum şi nivelul studiilor necesare
pentru ocuparea acestor funcŃii.
(7) Angajarea personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi nedidactic se face
prin concurs organizat de facultate sau de şcoala doctorală, potrivit legii.
(8) AtribuŃiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în fişa
individuală a postului, avizată, după caz, de decan, de directorul departamentului sau
de conducătorul şcolii doctorale şi aprobată de rector, constituind anexă la contractul
individual de muncă.
SecŃiunea 4
Ocuparea funcŃiilor didactice şi a posturilor didactice
Art. 107. - Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea
continuă şi concedierea personalului didactic şi de cercetare sunt de competenŃa
universităŃii, în baza legislaŃiei în vigoare şi a metodologiei-cadru stabilite de
Ministerul EducaŃiei NaŃionale.
Art. 108. - (1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face pe perioadă
determinată sau pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă nedeterminată pe
orice funcŃie didactică sau de cercetare este posibilă numai prin concurs public,
organizat de universitate, după obŃinerea titlului de doctor.
(2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetăŃeni
români, fără discriminare, după obŃinerea autorizaŃiei de acces la informaŃii clasificate
naŃionale, în condiŃiile legii.
(3) Prin excepŃie de la prevederile legislaŃiei muncii, durata unei perioade
determinate este de maximum 3 ani.
(4) Prin excepŃie, studenŃii-doctoranzi pot fi angajaŃi pe o perioadă determinată de
maximum 5 ani.
(5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate şi
membri ai personalului didactic şi de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit,
în funcŃie de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de
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senatul universitar, precum şi în funcŃie de nevoile de angajare şi de resursele
financiare ale instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 109. - (1) Pentru ocuparea posturilor vacante se aplică Metodologia-cadru de
concurs stabilită prin hotărâre a Guvernului.
(2) Universitatea are obligaŃia să publice toate posturile scoase la concurs, însoŃite
de programa aferentă concursului, cu cel puŃin două luni înainte de concurs. Publicarea
posturilor scoase la concurs se face cel puŃin pe site-ul web propriu şi pe un site web
specializat, administrat de Ministerul EducaŃiei NaŃionale.
(3) Este interzisă ocuparea concomitentă de către soŃi, afini şi rude până la gradul
al III-lea inclusiv a funcŃiilor prin care unul sau una se află faŃă de celălalt sau cealaltă
într-o poziŃie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituŃională directă la
orice nivel în universitate.
(4) Încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) duce la invalidarea concursului şi la
penalizarea celor vinovaŃi pe baza Metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).
Art. 110. - (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt
acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al universităŃii ori de personalul
didactic asociat, prin plata cu ora.
(2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinŃifică recunoscută în domeniu, prin
invenŃii, inovaŃii, premii, publicaŃii ştiinŃifice, din Ńară sau din străinătate, în calitate de
profesori ori conferenŃiari asociaŃi invitaŃi, se avizează de consiliul departamentului şi
se aprobă de consiliul facultăŃii.
(3) FuncŃiile şi gradele de cercetare se obŃin potrivit reglementărilor legale în
vigoare.
Art. 111. - (1) Universitatea îşi stabileşte metodologia proprie de conferire a
titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, care este aprobată de
către senatul universitar. Această metodologie nu poate face referire la vechime şi nu
poate discrimina persoanele din afara instituŃiei sau Ńării faŃă de persoanele din
instituŃie ori din Ńară.
(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea
pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului.
Art. 112. - (1) Directorii unităŃilor de cercetare-dezvoltare, directorii
departamentelor, decanii facultăŃilor şi rectorul răspund în faŃa senatului universitar
pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiŃiile respectării
normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaŃiei în vigoare.
(2) În condiŃiile constatării unor nereguli, senatul universitar poate aplica
sancŃiuni specificate în metodologia proprie, mergând până la demiterea decanilor sau
a rectorului.
Art. 113. - Universitatea răspunde public de modul de ocupare a posturilor
didactice şi de cercetare.
Art. 114. - (1) Pentru ocuparea funcŃiei didactice de asistent universitar sunt
necesare obŃinerea statutului de student doctorand sau deŃinerea diplomei de doctor,
precum şi îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcŃiei,
aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiŃii de vechime, conform legii.
(2) O persoană care nu a obŃinut o diplomă de doctor nu poate ocupa funcŃia de
asistent universitar în universitate pentru o perioadă cumulată mai mare de 5 ani. La
împlinirea acestui termen, contractul de muncă al persoanei în cauză încetează de drept.
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(3) CondiŃiile minimale pentru ocuparea funcŃiei didactice de lector universitar /
şef de lucrări sunt următoarele:
a) deŃinerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcŃiei,
aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiŃii de vechime, conform legii.
(4) CondiŃiile pentru ocuparea funcŃiei didactice de conferenŃiar universitar sunt
următoarele:
a) deŃinerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcŃiei de conferenŃiar
universitar, standarde aprobate prin Metodologia-cadru;
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcŃiei,
aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiŃii de vechime, conform legii.
(5) CondiŃiile pentru ocuparea funcŃiei didactice de profesor universitar sunt
următoarele:
a) deŃinerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcŃiei de profesor
universitar, standarde aprobate conform Metodologiei-cadru;
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcŃiei,
aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiŃii de vechime, conform legii.
(6) FuncŃia de asistent de cercetare ştiinŃifică poate fi ocupată în condiŃiile
stabilite de lege, numai de persoane care sunt studenŃi-doctoranzi sau care deŃin
diploma de doctor.
(7) FuncŃiile de cercetător ştiinŃific sau superioare pot fi ocupate în condiŃiile
stabilite de lege, dar numai de persoane care deŃin diploma de doctor.
SecŃiunea 5
Norma universitară
Art. 115. - (1) Norma universitară cuprinde:
a) norma didactică;
b) norma de cercetare.
(2) ActivităŃile corespunzătoare alin. (1) sunt prevăzute în fişa postului.
(3) Fişa individuală a postului, elaborată conform modelului stabilit în
Ministerul Apărării NaŃionale, nominalizează activităŃile din fişa tipizată (volumul
total al activităŃilor didactice şi de cercetare, defalcat conform alin. (1)). ActivităŃile
care sunt înscrise în fişa individuală a postului sunt stabilite de departament, cu
acordul cadrului didactic. Fişa individuală, revizuită în fiecare an universitar,
constituie anexă la contractul individual de muncă.
(4) Norma didactică cuprinde activităŃile prevăzute în art. 287 din Legea
nr. 1/2011, activităŃi care sunt cuantificate în ore convenŃionale prevăzute în
Metodologia de stabilire a normei universitare.
(5) Valoarea normei didactice pentru fiecare categorie de funcŃie didactică se
stabileşte anual, prin hotărâre a senatului universitar, în luna mai, pentru anul
universitar următor.
(6) Norma didactică săptămânală se cuantifică în ore convenŃionale. Valoarea
normei didactice este de cel mult 16 ore săptămânal, reprezentând următoarele tipuri
de activităŃi:
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a) norma didactică pentru activităŃi de învăŃământ, stabilită pentru o durată de
28 de săptămâni;
b) norma didactică de îndrumare activităŃi de cercetare-documentare şi
elaborare lucrări de absolvire, stabilită pentru o durată de 6 săptămâni;
c) norma didactică de evaluare, stabilită pentru o durată de 6 săptămâni.
(7) Norma de cercetare săptămânală se cuantifică în ore convenŃionale. Valoarea
normei de cercetare este de cel puŃin 24 ore săptămânal, reprezentând următoarele
categorii de activităŃi:
a) cercetare, documentare, informare pregătirea activităŃilor didactice
prevăzute în planurile de învăŃământ;
b) elaborarea proiectelor didactice pentru activităŃile de predare, a
materialelor suport didactic pentru activităŃile de seminar, laborator, aplicaŃii,
sportive;
c) elaborarea de cursuri sau manuale, de culegeri de probleme, crestomatii,
articole ştiinŃifice, lucrări de cercetare.
d) elaborarea documentelor de organizare şi planificare a activităŃilor
didactice pentru programele de studii universitare şi postuniversitare.
(8) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare,
realizată prin cumularea ponderilor activităŃilor prevăzute în norma universitară, este
de 40 ore pe săptămână.
(9) ActivităŃile din cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă se normează separat şi nu intră sub incidenŃa art. 288 alin. (1)
din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic şi/sau cadru didactic
coordonator de program le pot desfăşura în programele postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă, se stabileşte prin hotărâre a senatului universitar, în
luna mai, pentru anul universitar următor.
Art. 116. - (1) ActivităŃile didactice care excedează o normă didactică sunt
remunerate în regim de plată cu ora.
(2) ActivităŃile din granturi sau contractele de cercetare se remunerează în baza
deciziei directorului de grant, conform legii.
(3) SusŃinerea, de către personalul titular, de activităŃi de predare şi cercetare în
alte instituŃii de învăŃământ superior sau de cercetare se poate face doar cu acordul scris
al senatului universitar.
(4) ActivităŃile de cercetare pe bază de contract sunt remunerate conform legii şi
prevederilor contractuale. Contractul de cercetare stabileşte atât modalitatea de plată
efectivă, cât şi cuantumurile.
(5) Profesorii/cercetătorii ştiinŃifici gradul I şi conferenŃiarii/cercetătorii
ştiinŃifici gradul II titulari sau directorii de granturi care timp de 6 ani consecutivi au
derulat granturi de cercetare şi au funcŃionat în aceeaşi universitate pot beneficia, la
solicitare, de an sabatic. Pe perioada anului sabatic, aceştia beneficiază de până la un
salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, şi îşi păstrează calitatea de titular, dar
sunt scutiŃi de efectuarea activităŃilor din fişa postului.
(6) Cadrele didactice titulare în universitate, care sunt alese sau numite în
instituŃiile publice ale statului sau desfăşoară activităŃi specifice funcŃiei publice în
ministere ori în alte organe de specialitate ale statului, pot desfăşura activităŃi didactice
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aferente unei norme didactice.
(7) Pentru personalul didactic titular, activităŃile didactice care excedează norma
didactica şi activităŃile remunerate în regim plata cu ora, cumulate, se compensează
prin acordarea de ore libere, în condiŃiile legii.
Art. 117. - (1) Personalul didactic şi de cercetare civil se pensionează la
împlinirea vârstei de 65 de ani.
(2) Cadrele didactice militare titulare, pensionate pentru limită de vârstă şi
vechime integrală ca militari, pot să-şi continue activitatea didactică, în cadrul
universităŃii, în condiŃiile legii.
(3) Senatul universitar, în baza criteriilor de performanŃă profesională şi a situaŃiei
financiare, poate decide continuarea activităŃii unui cadru didactic sau de cercetare
după pensionarea la vârsta de 65 de ani, în baza unui contract pe perioadă determinată
de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală, fără limită de vârstă.
(4) Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit,
pentru excelenŃă didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de
pensionare.
(5) Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora.
(6) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplică cadrelor
didactice şi de cercetare care beneficiază de prevederile alin. (3).
Art. 118. - FormaŃiunile de studiu şi dimensiunile acestora se stabilesc de către
senatul universitar, cu respectarea standardelor de calitate, în concordanŃă cu programul
şi ciclul de studii, propuse de ARACIS şi aprobate de Ministerul EducaŃiei NaŃionale.
SecŃiunea 6
Evaluarea calităŃii cadrelor didactice
Art. 119. - (1) Datele şi informaŃiile privind situaŃia profesională a personalului
didactic şi de cercetare şi a celui tehnic-administrativ se consemnează într-o fişă
personală de serviciu. Accesul la fişa personală de serviciu este permis numai
persoanei în cauză, titularului serviciului de resurse umane şi rectorului universităŃii.
(2) Fişele de post se încadrează la nivel de unitate de cercetare-dezvoltare,
departament sau şcoală doctorală, în statul de funcŃii. Statul de funcŃii constituie
documentul legal în baza căruia se face salarizarea lunară a fiecărui membru al
personalului didactic şi de cercetare.
Art. 120. - (1) Rezultatele şi performanŃele activităŃilor specifice ale personalului
didactic şi de cercetare din universitate sunt evaluate periodic, la intervale de
maximum 5 ani. Această evaluare se face în conformitate cu o metodologie aprobată
de senatul universitar.
(2) Evaluarea de către studenŃi a prestaŃiei cadrelor didactice este obligatorie.
Rezultatele evaluărilor reprezintă informaŃii publice.
(3) Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se poate face şi în funcŃie de
rezultatele şi performanŃele acestuia, conform legii.
(4) Contractele de muncă ale personalului didactic şi de cercetare includ asumarea
unor standarde minime ale rezultatelor activităŃilor didactice şi de cercetare şi clauze
privind încetarea contractelor în condiŃiile neîndeplinirii acestora.
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SecŃiunea 7
Drepturi şi obligaŃii ale membrilor comunităŃii universitare
Art. 121. - (1) ProtecŃia drepturilor personalului didactic, de cercetare, didactic şi
de cercetare auxiliar şi administrativ, precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală
asupra creaŃiei ştiinŃifice şi culturale este garantată.
(2) Membrilor comunităŃii universitare le este garantată libertatea academică.
Aceasta le permite ca, în spaŃiul universitar, să exprime liber opinii academice şi le
asigură libertatea de predare şi de cercetare în acord cu criteriile de calitate academică.
(3) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii, articole,
volume sau alte lucrări, de a candida la obŃinerea de granturi naŃionale şi internaŃionale,
fără restricŃii ale libertăŃii academice.
(4) Cadrele didactice sau de cercetare titulare pe un post didactic sau de cercetare
din universitate, numite în Guvern sau îndeplinind funcŃii de specialitate specifice din
aparatul Parlamentului, al Consiliului Legislativ, al CurŃii ConstituŃionale, al
Avocatului Poporului, al AdministraŃiei PrezidenŃiale, al Guvernului sau în Ministerul
EducaŃiei NaŃionale, precum şi cele alese de Parlament în organismele centrale ale
statului, au drept de rezervare a postului didactic sau de cercetare pe perioada în care
îndeplinesc aceste funcŃii. Pe toată durata mandatului sau a numirii, cadrele didactice
sau de cercetare pot cumula aceste funcŃii cu activitatea didactică şi de cercetare.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi cadrelor didactice sau de cercetare titulare pe un
post didactic sau de cercetare din universitate, care îndeplinesc funcŃia de prefect,
subprefect, precum şi cadrelor didactice sau de cercetare trecute în funcŃii de conducere,
de îndrumare şi de control în sistemul de învăŃământ, de cultură, de tineret şi de sport.
De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul de conducere şi de specialitate de la casa
corpului didactic, precum şi cadrele didactice sau de cercetare titulare pe un post didactic
sau de cercetare din universitate numite ca personal de conducere sau în funcŃii de
specialitate specifice din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice, comisiilor şi
agenŃiilor din subordinea AdministraŃiei PrezidenŃiale, Parlamentului sau Guvernului.
(6) De prevederile alin. (5) beneficiază şi personalul didactic sau de cercetare trimis
în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în organisme internaŃionale, precum şi
însoŃitorii acestora, dacă sunt cadre didactice sau de cercetare titulare pe un post didactic
sau de cercetare din universitate.
(7) Personalului didactic sau de cercetare titular pe un post didactic sau de
cercetare din universitate, solicitat în străinătate pentru predare, cercetare, activitate
sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri, convenŃii guvernamentale,
interuniversitare sau interinstituŃionale, ori trimis pentru specializare, i se rezervă
postul didactic sau de cercetare pentru perioada respectivă.
(8) Personalul didactic sau de cercetare titular pe un post didactic sau de cercetare
din universitate, care din proprie iniŃiativă solicită să se specializeze sau să participe la
cercetare ştiinŃifică în Ńară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata
totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste
situaŃii sunt de competenŃa senatului universitar, cu avizul consiliului de administraŃie,
dacă se face dovada activităŃii respective.
(9) Personalul didactic sau de cercetare titular pe un post didactic sau de cercetare
din universitate poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an universitar, o dată
la 10 ani, cu aprobarea senatului universitar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.
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(10) Perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime în învăŃământ.
(11) Cadrele didactice universitare beneficiază de dreptul la concediu astfel:
a) concediul de odihnă cu plată, în perioada vacanŃelor universitare, în
conformitate cu legislaŃia în vigoare;
b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic
se stabilesc de către cadrele didactice împreună cu directorii de departamente şi
decanii facultăŃilor, în funcŃie de interesul celui în cauză şi al învăŃământului.
(12) Personalul didactic sau de cercetare are dreptul la întreruperea activităŃii
didactice sau de cercetare, cu rezervarea postului, pentru creşterea copilului în vârstă
de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor
legale. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinŃi sau susŃinătorii legali.
(13) Membrii comunităŃii universitare au dreptul să înfiinŃeze asociaŃii / societăŃi
ştiinŃifice şi culturale sau să facă parte din ele, conform legii.
Art. 122. - (1) Personalul didactic beneficiază de gradaŃie de merit, acordată prin
concurs. Această gradaŃie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la
nivelul universităŃii şi reprezintă 25% din salariul de bază. GradaŃia de merit se acordă
pe o perioadă de 5 ani.
(2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt:
a) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler şi OfiŃer; ordinul se acordă
personalului didactic, de conducere şi de cercetare din învăŃământul superior;
b) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acordă cadrelor
didactice pensionabile, cu activitate deosebită în educaŃie şi formare profesională.
Art. 123. - Alte drepturi şi îndatoriri ale membrilor comunităŃii universitare:
a) dreptul la dezvoltare profesională şi la perfecŃionare;
b) dreptul la cercetare ştiinŃifică în orice domeniu, conform libertăŃii academice,
cu respectarea normelor deontologice ale cercetării ştiinŃifice;
c) dreptul la libera comunicare a rezultatelor cercetării, în cadrul universităŃii şi în
afara ei, cu respectarea prevederilor legale, referitoare la informaŃiile clasificate;
d) dreptul de a participa la conducerea activităŃilor facultăŃii / departamentului;
e) dreptul de a alege şi de a fi ales, indiferent de gradul didactic sau de cercetare,
în organisme şi funcŃii de conducere, cu excepŃia celor pentru care se prevăd criterii
speciale de eligibilitate;
f) dreptul de a contesta orice decizie, pe cale ierarhică şi la instanŃele
judecătoreşti, în condiŃiile legii şi ale prevederilor regulamentelor militare;
g) îndatorirea de a îndeplini, integral şi la nivelul optim, atribuŃiile funcŃionale,
prevăzute în fişa postului;
h) îndatorirea de a respecta, în orice împrejurare, standardele eticii universitare,
Carta universitară şi reglementările interne, adoptate de senat;
i) îndatorirea de a reprezenta, cu demnitate, în Ńară şi în străinătate, Universitatea
NaŃională de Apărare „Carol I”.
SecŃiunea 8
SancŃiuni disciplinare aplicabile membrilor comunităŃii universitare
Art. 124. - (1) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de
cercetare auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din
universitate răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit
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contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de
comportare – prevăzute în Codul de etică şi deontologie profesională universitară
(Cap. VII, SecŃiunea 2) – care dăunează interesului învăŃământului şi prestigiului
universităŃii. Normele de comportare nu pot aduce atingere dreptului la opinie,
libertăŃii exprimării şi libertăŃii academice.
(2) SancŃiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare
sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaŃia de
conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcŃii didactice sau de cercetare superioare ori a unei
funcŃii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de
master sau de licenŃă;
d) destituirea din funcŃia de conducere;
e) desfacerea contractului de muncă.
Art. 125. - (1) Propunerea de sancŃionare disciplinară se face de către directorul
de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducŃie, de
către decan ori rector sau de cel puŃin 2/3 din numărul total al membrilor
departamentului, consiliului facultăŃii sau senatului universitar, după caz. Aceştia
acŃionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri
constatate direct.
(2) SancŃiunile disciplinare prevăzute la art. 124 alin. (2) lit. a) şi b) se stabilesc de
către consiliile facultăŃilor. SancŃiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) de la
acelaşi articol, se stabilesc de către senatul universitar.
(3) Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicare sancŃiunile disciplinare.
(4) SancŃiunile se comunică, în scris, personalului didactic şi de cercetare, precum
şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar din subordine de către serviciul de
resurse umane al instituŃiei.
Art. 126. - (1) SancŃiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării
faptei sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea susŃinerilor făcute de acesta în
apărare.
(2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic,
personalul din cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiză
formate din 3-5 membri, cadre didactice şi de cercetare care au funcŃia cel puŃin egală
cu a celui care a săvârşit abaterea.
(3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de:
a) rector, cu aprobarea senatului universitar;
b) Ministerul EducaŃiei NaŃionale, pentru personalul de conducere al instituŃiilor
de învăŃământ superior şi pentru rezolvarea contestaŃiilor privind deciziile senatului
universitar.
Art. 127. - Răspunderea patrimonială a personalului didactic, de cercetare,
didactic şi de cercetare auxiliar se stabileşte potrivit legislaŃiei muncii. Măsurile pentru
recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se iau potrivit legislaŃiei muncii.
Art. 128. - În cazul în care cel sancŃionat disciplinar nu a mai săvârşit abateri
disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sancŃiunii, îmbunătăŃindu-şi activitatea şi
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comportamentul, autoritatea care a aplicat sancŃiunea disciplinară poate dispune
ridicarea şi radierea sancŃiunii, făcându-se menŃiunea corespunzătoare în dosarul
personal de serviciu al celui în cauză.
Art. 129. - StudenŃii / cursanŃii care absentează la mai mult de 50% din orele
prevăzute în planurile de învăŃământ, pentru formele de învăŃământ cu frecvenŃă şi cu
frecvenŃă redusă, indiferent de forma de finanŃare a studiilor, sunt exmatriculaŃi.
Exmatricularea se aprobă de senatul universitar, la propunerea consiliului
departamentului, cu avizul consiliului facultăŃii.
Art. 130. - (1) Sunt exmatriculaŃi din universitate, în cursul sau la sfârşitul anului
universitar, studenŃii care:
a) nu au promovat anul universitar sau nu au obŃinut media 5,00 la examenul de
certificare a cunoştinŃelor;
b) încearcă să promoveze examenele sau alte forme de verificare prin fraudă;
c) au săvârşit abateri repetate de la prevederile regulamentelor militare şi
evenimente grave, care au atras după sine calificativele „mediocru” sau
„necorespunzător”, în aprecierea de serviciu.
(2) Exmatricularea studenŃilor, care se înscriu în una din situaŃiile menŃionate în
prezentul articol, se propune de consiliul departamentului, se avizează de consiliul
facultăŃii şi se aprobă de senatul universitar. Exmatricularea devine efectivă prin
decizia rectorului. În funcŃie de gravitatea abaterilor disciplinare sau a evenimentelor
grave, rectorul poate propune şi trecerea în rezervă a studenŃilor militari în cauză.
Art. 131. - (1) Orice persoană poate sesiza universitatea cu privire la săvârşirea
unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se
înregistrează la registratura universităŃii.
(2) Dreptul persoanei sancŃionate disciplinar de a se adresa instanŃelor
judecătoreşti este garantat.
Capitolul VII
ETICA UNIVERSITARĂ
SecŃiunea 1
Principii generale
Art. 132. - (1) La nivelul universităŃii funcŃionează comisia de etică universitară.
(2) Structura şi componenŃa comisiei de etică universitară este propusă de
consiliul de administraŃie, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii
comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri
ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcŃiile de:
rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau
de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducŃie.
(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuŃii:
a) analizează şi soluŃionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor
sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie profesională
universitară;
b) realizează un raport anual referitor la situaŃia respectării eticii universitare şi a
eticii activităŃilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi
constituie un document public;
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c) contribuie la elaborarea, completarea, modificarea Codului de etică şi
deontologie universitară, care se propune senatului universitar pentru adoptare şi
includere în Carta universitară.
Art. 133. - Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul
juridic al universităŃii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de
etică universitară revine universităŃii.
Art. 134. - Orice persoană, din universitate sau din afara universităŃii, poate sesiza
comisia de etică universitară privitor la abateri săvârşite de membri ai comunităŃii universitare.
Comisia de etică universitară păstrează confidenŃială identitatea autorului sesizării.
Art. 135. - În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează
procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară. Comisia răspunde
autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării şi îi comunică
acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.
Art. 136. - Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinŃifică şi
activitatea universitară:
a) plagierea rezultatelor sau publicaŃiilor altor autori;
b) confecŃionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaŃii false în solicitările de granturi sau de finanŃare.
SecŃiunea 2
Codul de etică şi deontologie profesională universitară
Art. 137. - Codul de etică şi deontologie profesională universitară conŃine
formularea explicită a idealurilor, valorilor, principiilor şi normelor morale pe care
consimt să le respecte şi să le urmeze membrii comunităŃii universitare din
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”. Acesta ocupă locul lăsat liber între
comportamente morale şi legi.
Art. 138. - (1) Codul are rolul de îndrumar de conduită pentru membrii
comunităŃii universitare şi sprijină identificarea şi rezolvarea problemelor de natură
morală care se pot ivi în perioada angajării / admiterii, precum şi pe întreaga perioadă a
desfăşurării activităŃii profesionale / a studiilor. Acesta este destinat să ghideze relaŃiile
interumane, cu instituŃia universitară, cu partenerii instituŃionali, precum şi cu
comunitatea locală, naŃională şi internaŃională.
(2) EsenŃa codului este ca toŃi membrii comunităŃii universitare să se bucure de
recunoaştere şi respect, în condiŃiile exercitării corecte, de către aceştia, a drepturilor şi
responsabilităŃilor.
Art. 139. - Aplicarea codului sprijină dezvoltarea unei culturi instituŃionale bazată
pe respect pentru autonomia şi libertatea fiecărui membru al comunităŃii universitare,
precum şi pe creşterea responsabilităŃii individuale. Acesta completează relaŃiile pur
contractuale cu încrederea, ataşamentul responsabilitatea şi loialitatea.
Art. 140. - Membrii comunităŃii universitare sunt protejaŃi de comportamente
nedrepte, prin crearea unui mediu profesional bazat pe competiŃie şi cooperare,
desfăşurate după reguli corecte, pe evaluarea transparentă şi dreaptă.
Art. 141. - Codul reprezintă un cadru de referinŃă în orientarea deciziilor, creează
climatul în care acŃiunile sunt percepute corect şi ghidează comportamentul în caz de
dileme etice.
Art. 142. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este un spaŃiu liber
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de orice ingerinŃe, presiuni sau constrângeri politice, religioase şi de putere economică,
exceptând constrângerile de natură ştiinŃifică, legală, etică şi militară.
(2) Membrii comunităŃii universitare sunt protejaŃi faŃă de cenzură, manipulări,
persecuŃii, în condiŃiile respectării standardelor ştiinŃifice şi a responsabilităŃilor
profesionale şi sunt încurajaŃi în abordarea critică, parteneriatul intelectual şi
cooperarea în rezolvarea problematicilor în plan educaŃional sau ştiinŃific.
Art. 143. - Responsabilitatea ştiinŃifică este mai presus de orice presiuni rezultate
din interese personale sau de grup. Indiferent de sursele de finanŃare, colectivele de
cercetători nu au dreptul moral să cedeze în privinŃa standardelor ştiinŃifice şi etice şi să
fabrice rezultate denaturate.
Art. 144. - Personalul de conducere şi cel cu atribuŃii în domeniul resurselor
umane are obligaŃia să respecte confidenŃialitatea în problemele care Ńin de viaŃa
privată a angajaŃilor şi studenŃilor. Dosarele personale sunt confidenŃiale. Încălcarea
confidenŃialităŃii se sancŃionează.
Art. 145. - (1) În cadrul universităŃii se promovează un mediu propice exercitării
autonomiei personale şi se oferă oportunităŃi pentru luarea şi aplicarea deciziilor în
privinŃa propriei cariere.
(2) Exercitarea autonomiei personale în spaŃiul universitar înseamnă posibilitatea
de a alege individual, în cunoştinŃă de cauză, programele de studiu şi cercetare, traseele
de carieră academică, oportunităŃile şi nivelul de excelenŃă la care doreşte să acceadă.
(3) Toate informaŃiile de importanŃă pentru membrii comunităŃii universitare se pun
la dispoziŃia acestora în mod egal şi în timp util, în vederea asigurării posibilităŃii de a
alege în cunoştinŃă de cauză, în privinŃa studiilor şi profesiei. Încălcarea autonomiei
personale conduce la sancŃiuni pentru cei responsabili de asigurarea acesteia.
Art. 146. - (1) Membrii comunităŃii universitare sunt trataŃi drept, corect şi
echitabil. Nu se admite discriminarea sau exploatarea, indiferent dacă acestea sunt
directe sau indirecte.
(2) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” asigură nediscriminarea şi
egalitatea de şanse, accesul la studii, angajare şi promovare, eliminarea conflictelor de
interese, prevenirea şi combaterea oricărei forme de corupŃie, favoritism şi nepotism.
Art. 147. - Discriminarea directă se sancŃionează potrivit legii. Discriminările
indirecte sunt sancŃionate instituŃional, în funcŃie de gravitate.
Art. 148. - (1) Nu sunt admise conflictele de interese şi incompatibilităŃile.
(2) Conflictele de interese decurg din intersectarea mai multor tipuri de relaŃii sau
poziŃii, de natură să afecteze judecăŃile, evaluările corecte şi acŃiunile membrilor
comunităŃii universitare. Ele pot duce la favoritism, nepotism, aplicarea unor standarde
duble în evaluare, ori la acte de persecuŃie sau răzbunare, pe care universitatea le
respinge.
(3) Conflictele de interese, care decurg din rolurile multiple, pot să apară atunci
când o persoană aflată într-o astfel de situaŃie, ia decizii de natură să afecteze deciziile
sale în alte roluri din aria sa de responsabilitate.
(4) Conflictele de interese care decurg din interesele materiale privesc relaŃiile
unui membru al universităŃii cu membri ai societăŃilor comerciale sau alŃi furnizori de
servicii cu care instituŃia de învăŃământ superior întreŃine relaŃii de colaborare. În
asemenea cazuri, persoanele care au interese materiale în firmele sau organizaŃiile
respective (sau au rude apropiate cu astfel de interese materiale) nu au dreptul să
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participe la negocierea relaŃiilor dintre acestea şi universitate.
(5) SituaŃiile de incompatibilitate se referă la persoanele care se află în relaŃie de
soŃi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(6) Persoanele aflate în situaŃii de incompatibilitate nu pot ocupa concomitent
funcŃii astfel încât unul sau una să se afle faŃă de celălalt sau cealaltă într-o poziŃie de
conducere, control, autoritate sau evaluare la orice nivel în Universitatea NaŃională de
Apărare „Carol I” şi nu pot fi numiŃi în comisii de doctorat, comisii de evaluare,
comisii de concurs sau de contestaŃii.
(7) Persoanele aflate în situaŃii de incompatibilitate nu pot ocupa concomitent
funcŃii de conducere în universitate, chiar dacă nu au relaŃii directe de subordonare
între ele, pentru a minimaliza promovarea intereselor personale prin influenŃarea, în
acest sens, a unor decizii ale conducerii universităŃii.
Art. 149. - Prevenirea şi combaterea corupŃiei este o prioritate.
Art. 150. - Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” respinge orice formă de
corupŃie, luând, concomitent, măsuri de prevenire a unor situaŃii ca:
1. Recomandări informale sau presiuni legate de admiterea şi evaluarea unei
persoane al cărui nivel de performanŃă se află sub standardele solicitate şi care nu poate
intra onest în competiŃie.
2. Traficarea examenelor de admitere şi absolvire (vânzarea, cumpărarea sau
substituirea de lucrări contra bani, servicii sau contraservicii).
3. Solicitarea de către membrii personalului universitar de bani sau cadouri, precum
şi tentativele de mituire/mituirea acestora sau cointeresarea în alte forme.
4. Solicitarea unor servicii personale, de orice tip, de la persoane care sunt sau
urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare, precum şi oferirea unor
astfel de servicii în schimbul indulgenŃei.
5. Oferirea serviciilor educaŃionale şi/sau administrative acoperite de sarcinile
persoanei respective ca membru al instituŃiei de învăŃământ superior.
6. Favoritismul în procesul de evaluare, angajare, promovare sau la împărŃirea
sarcinilor didactice ori administrative.
7. Promovarea în funcŃii a persoanelor care nu îndeplinesc condiŃiile legale şi
criteriile morale.
Art. 151. - Tentativa de corupere nu este acceptată. Constituie abateri
sancŃionabile de la etica universitară oferirea de bani, cadouri sau servicii personale
membrilor personalului universitar, atunci când acceptarea acestor cadouri / servicii are
drept scop în mod explicit sau implicit:
a) furnizarea serviciilor deja prevăzute în fişa postului unui angajat în situaŃia în
care persoana care oferă „darul” are dreptul să le primească;
b) influenŃarea procesului de evaluare, angajare sau promovare.
Art. 152. - Următoarele activităŃi constituie descurajări pentru eventualele
acuzaŃii de corupŃie:
a) informarea corectă şi la timp în privinŃa criteriilor de admitere şi a
concursurilor de orice tip;
b) meditatorii, rudele, prietenii, persoanele care au relaŃii de afaceri cu
concurenŃii, nu trebuie să facă parte din comisiile de concurs;
c) transparenŃa sistemului de evaluare;
d) respectarea tuturor termenelor limită impuse şi a datelor de examinare
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indiferent de circumstanŃele particulare ale studenŃilor, cu excepŃia celor pentru care
aceştia furnizează în scris motivaŃii;
e) păstrarea lucrărilor de examen / de laborator / referatelor pentru o perioadă cât
mai lungă de timp;
f) informarea superiorilor ierarhici într-un mod cât mai formal asupra
eventualelor conflicte de interese care nu pot fi evitate.
Art. 153. - Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” asigură recunoaşterea,
cultivarea şi recompensarea meritelor reale, personale şi colective, care conduc la
împlinirea menirii sale instituŃionale.
Art. 154. - (1) Singura ierarhizare calitativă acceptabilă în universitate este cea a
meritului. Acest tip de ierarhizare este definit de către Comisia de asigurare a calităŃii
în colaborare cu departamentele, facultăŃile, consiliile acestora şi senatul universităŃii.
În cazul studenŃilor, meritul se stabileşte în contextul unor criterii de evaluare a
performanŃelor la cursuri, seminarii şi laboratoare, la concursuri profesionale, la licenŃe
şi disertaŃii, în implicarea în viaŃa asociativă, acŃiuni civice.
(2) Evaluarea meritului se face după rezultate. Responsabilitatea faŃă de
standardele de evaluare a meritului şi de aplicare revine Comisiei de asigurare a
calităŃii, departamentelor, facultăŃilor şi senatului. Comisia de etică intervine mai ales
atunci când aceste structuri nu asigură aplicarea principiului meritului în proiectarea şi
evaluarea activităŃii universitare şi propune acordarea de sancŃiuni, inclusiv conducerii.
Art. 155. - Universitatea încurajează profesionalismul ca factor generator de
performanŃă.
Art. 156. - Cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii au obligaŃia profesională
să cunoască evoluŃia cunoaşterii în domeniul propriu de preocupări profesionale sau de
cercetare. În cazul în care se constată că un cadru didactic refuză să fie responsabil
profesional şi să îşi actualizeze materia (şi în general să respecte cunoaşterea propriului
domeniu), acesta poate fi somat să respecte cerinŃele academice relevante, iar dacă
refuză, Comisia de etică poate cere penalizarea cadrului didactic respectiv până la
remedierea problemei. Dacă, într-un interval rezonabil de timp, stabilit de Comisie,
cadrul didactic refuză să respecte aceste cerinŃe, Comisia poate propune, în cooperare
cu Comisia pentru asigurarea calităŃii, eliberarea cadrului didactic în cauză de sarcinile
didactice şi de cercetare.
Art. 157 - Cadrele didactice şi doctoranzii au obligaŃia să facă cercetare şi să publice
rezultatele acesteia, la fel ca şi cercetătorii, respectând următoarele principii etice:
1. Demonstrează competenŃă, integritate şi autoreglementare (obligaŃia de a te
supune examinării critice prealabile susŃinerii sau publicării unei lucrări).
2. MenŃin standardele profesionale: îşi evaluează rezultatele.
3. Recunosc public contribuŃia profesională sau materială a altor persoane sau
instituŃii la rezultatele obŃinute.
4. Cooperează în echipe de cercetare.
5. Protejează siguranŃa datelor preliminare.
6. Se informează reciproc asupra dezvoltărilor relevante din domeniu şi asupra
metodologiilor de cercetare.
7. Promovează onestitatea şi corectitudinea intelectuală.
8. Declară sau evită conflictele de interese.
9. Respectă acordul celor implicaŃi în cercetare, precum şi siguranŃa acestora.
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10. Respectă toate cerinŃele legale şi morale în privinŃa cercetării.
11. Sunt deschişi dezbaterii critice asupra rezultatelor obŃinute.
12. Respectarea acestor standarde se recompensează şi premiază, nerespectarea
lor atrage sancŃiuni proporŃionale, mergând până la propunerea de retrogradare, de
retragere a titlului universitar şi eliminarea din universitate. Acelaşi lucru este valabil şi
pentru publicaŃii plagiate.
Art. 158. - (1) În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este apărat dreptul
la proprietate intelectuală. Drepturile legale de autor vor fi acordate celor care se află la
originea proprietăŃii intelectuale. ToŃi cei care au participat la diferite stadii ale
cercetării ale cărei rezultate devin publice trebuie menŃionaŃi, în spiritul onestităŃii
profesionale, al recunoaşterii şi recunoştinŃei.
(2) Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parŃial,
copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor, „fabricarea” rezultatelor cercetărilor,
substituirea lucrărilor sau a identităŃii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la
colegi sau profesori.
(3) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinŃifice în vederea facilitării
falsificării, de către cumpărător, a calităŃii de autor al unei lucrări de licenŃă, de
diplomă, de disertaŃie sau de doctorat.
(4) Universitatea încurajează implementarea unei culturi a corectitudinii, şi
responsabilităŃii în elaborarea lucrărilor şi, concomitent, o monitorizează prin
implementarea unui program antiplagiat.
(5) Frauda intelectuală duce la pierderea calităŃii de autor al lucrării publicate şi
măsuri disciplinare care pot ajunge la schimbarea din funcŃie a vinovatului.
Art. 159. - Integritatea relaŃiei pedagogice profesor-student este fundamentul
misiunii educaŃionale a UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
Art. 160. - (1) Cadrele didactice trebuie să facă eforturi susŃinute pentru
cultivarea unui comportament academic, să asigure evaluarea corectă a studenŃilor, în
raport cu adevăratele merite ale acestora.
(2) Personalul didactic trebuie să protejeze libertatea academică a studenŃilor şi să
evite orice aspect de comportament inacceptabil în relaŃia cu studenŃii, astfel:
a) refuzul arbitrar de a avea o conduită profesională didactică adecvată;
b) imixtiuni în domenii tematice fără legătură cu curricula academică;
c) încălcarea regulilor de comportament la cursuri, în restul programului şi / sau
nerespectarea programării studenŃilor la diferite activităŃi;
d) evaluarea studenŃilor prin alte criterii decât cele de performanŃă;
e) întârzieri nejustificate în evaluarea studenŃilor şi comunicarea rezultatelor;
f) discriminarea, incluzând hărŃuirea unui student pe motive politice sau pe
motive de rasă, religie, sex, origine naŃională, statut marital, handicap şi / sau condiŃie
medicală, vârstă, cetăŃenie sau alte motive arbitrare sau personale;
g) abuzul de putere al cadrului didactic pentru a influenŃa raŃionamentele sau
conştiinŃa unui student din motive arbitrare sau personale.
Art. 161. - RelaŃiile interpersonale, colegiale, ale cadrelor didactice trebuie să fie
un exemplu de comportament academic pentru întreaga comunitate universitară.
Art. 162. - Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” încurajează şi creează
cadrul favorabil promovării şi manifestării principiilor şi valorilor eticii, aplicabile în
mediul academic, având în vedere în principal:
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1. Responsabilitatea profesională şi socială.
2. Critica, în mod public, cu argumente sau probe.
3. Respectul şi toleranŃa.
4. BunăvoinŃa şi grija.
5. TransparenŃa.
SecŃiunea 3
SancŃiuni referitoare la încălcarea eticii universitare
şi a bunei conduite în cercetare
Art. 163. - SancŃiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi
personalului didactic şi de cercetare auxiliar, pentru încălcarea eticii universitare sau
pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinŃifică, pe baza concluziilor
comisiei de etică universitară, sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaŃia de
conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcŃii didactice superioare ori a unei funcŃii de
conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau
de licenŃă;
d) destituirea din funcŃia de conducere;
e) desfacerea contractului de muncă.
Art. 164. - SancŃiunile care se pot propune de către comisia de etică universitară
studenŃilor şi studenŃilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt
următoarele:
a) avertisment scris;
b) exmatricularea.
Art. 165. - SancŃiunile propuse de comisia de etică şi deontologie universitară
sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la
stabilirea sancŃiunilor.
Art. 166. - (1) Este interzisă ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către
persoane cu privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită
în cercetarea ştiinŃifică şi activitatea universitară, stabilite conform legii.
(2) Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar
contractul de muncă cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care
s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea
ştiinŃifică şi activitatea universitară.
Capitolul VIII
ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE
SecŃiunea 1
Structura anului universitar
Art. 167. - (1) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii
octombrie şi include două semestre. Un semestru are, de regulă, o durată de 14
săptămâni de activităŃi didactice urmate, de regulă, de 3 săptămâni de cercetaredocumentare (elaborare lucrare de absolvire) şi de 3 săptămâni de examene. În
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atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru, se are în vedere o
perioadă de 20 de săptămâni.
(2) Structura efectivă a anului universitar se aprobă de senat, la propunerea
SecŃiei management educaŃional, în luna martie a fiecărui an şi stă la baza elaborării
documentelor de planificare şi organizare a învăŃământului din universitate pentru
anul universitar următor.
(3) În luna iunie a fiecărui an, consiliile facultăŃilor aprobă regulamentul privind
activitatea profesională a studenŃilor şi calendarul activităŃilor educaŃionale specifice
semestrelor de studii universitare.
SecŃiunea 2
Programele de studii universitare
Art. 168. - (1) Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităŃi
curriculare de predare, învăŃare, cercetare, aplicaŃii practice şi evaluare, planificate
astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un
supliment la diplomă.
(2) Curriculumul programului de studii se aprobă de senatul universitar, la
propunerea facultăŃii.
(3) Curriculumul programului de studii trebuie să fie conceput astfel încât să
răspundă solicitării principalilor beneficiari, să fie concordant cu profilul calificării definit
în Cadrul naŃional al calificărilor şi să maximizeze şansele obŃinerii calificării dorite.
(4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi
organizate pe 3 cicluri de studiu: licenŃă, master, doctorat, asigurând competenŃe şi
calificări care să dea acces la ocupaŃii şi funcŃii specifice fiecărui ciclu de studii
universitare absolvit.
Art. 169. - Programul de studii universitare se iniŃiază / se reorganizează cu
aprobarea senatului, pe baza avizului consiliului de administraŃie, la propunerea
consiliului facultăŃii şi poate funcŃiona numai în condiŃiile stabilite prin actul de
autorizare provizorie sau acreditare, obŃinut în condiŃiile legii, pentru forma de
învăŃământ, limba de predare şi locaŃia geografică în care se desfăşoară.
Art. 170. - Pentru fiecare ciclu de studii universitare organizat, senatul universitar
aprobă un regulament propriu de organizare şi funcŃionare, elaborat de facultate, în
acord cu standardele naŃionale şi internaŃionale, generale şi specifice.
Art. 171. - Programul de studii intră în lichidare cu aprobarea senatului
universitar, la propunerea consiliului de administraŃie.
SecŃiunea 3
Forme de organizare
Art. 172. - (1) În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, programele de
studii pot fi organizate la formele: cu frecvenŃă, cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă.
(2) Formele de organizare se stabilesc de consiliul facultăŃii, la momentul iniŃierii
programului de studii sau pe parcursul derulării acestuia. La stabilirea formelor de
organizare se au în vedere posibilităŃile financiare, resursele umane, caracteristicile
grupurilor Ńintă, posibilităŃile electronice, informatice şi de comunicaŃii specifice
activităŃi de autoînvăŃare şi autoevaluare, în strictă concordanŃă cu prevederile legale
referitoare la aria formelor care pot fi adoptate pe cicluri de studii.
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(3) Forma de învăŃământ cu frecvenŃă este caracterizată prin activităŃi de
învăŃământ şi / sau de cercetare programate pe durata întregii zile, specifice fiecărui
ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite săptămânal / zilnic pe
parcursul semestrului şi presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaŃiul universitar, a
studenŃilor cu cadrele didactice şi de cercetare.
(4) Forma de învăŃământ cu frecvenŃă redusă este caracterizată prin activităŃi
dedicate, mai ales a unor cursuri de sinteză şi pregătiri aplicative, programate în mod
compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaŃiul universitar, a
studenŃilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire
specifice învăŃământului la distanŃă.
(5) Forma de învăŃământ la distanŃă este caracterizată prin utilizarea unor resurse
electronice, informatice şi de comunicaŃii specifice, activităŃi de autoînvăŃare şi
autoevaluare completate de activităŃi specifice de tutorat.
Art. 173. - (1) Programele de studii universitare de licenŃă se pot organiza la
formele de învăŃământ: cu frecvenŃă, cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă.
(2) Programele de studii universitare de master se pot organiza la formele de
învăŃământ: cu frecvenŃă şi cu frecvenŃă redusă.
(3) Fac excepŃie de la prevederile alin. (1) şi (2) programele de studii de licenŃă şi
de master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza
doar la forma de învăŃământ cu frecvenŃă.
(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza numai la forma de
învăŃământ cu frecvenŃă. Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligaŃiile
referitoare la frecvenŃă sunt stabilite de către conducerea şcolii doctorale organizatoare a
programelor respective, conform metodologiei elaborate de Ministerul EducaŃiei
NaŃionale. ObligaŃiile referitoare la frecvenŃă constituie un criteriu de evaluare a calităŃii
şcolii doctorale, inclusiv în vederea finanŃării.
(5) Diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de Universitatea
NaŃională de Apărare „Carol I”, în condiŃiile legii, pentru acelaşi program de studii,
indiferent de forma de învăŃământ absolvită, sunt echivalente. Metodologia de
organizare a examenelor, competenŃele şi cunoştinŃele verificate, corespondenŃa dintre
rezultatele învăŃării şi notele, diplomele sau certificatele de studii acordate trebuie să
fie identice pentru orice formă de învăŃământ corespunzătoare unui anumit program de
studii din cadrul universităŃii.
(6) Universitatea poate organiza învăŃământ la formele cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă
numai în cadrul programelor de studii acreditate la forma de învăŃământ cu frecvenŃă.
(7) Programele de studii postuniversitare se pot organiza la formele de
învăŃământ: cu frecvenŃă sau cu frecvenŃă redusă.
SecŃiunea 4
Contracte de studii
Art. 174. - Universitatea, prin decanii facultăŃilor, respectiv prin directorii şcolilor
doctorale, după caz, semnează cu fiecare student / student-doctorand / cursant /
cercetător postdoctoral înmatriculat la un program de studii un contract de studii
universitare / postuniversitare, în concordanŃă cu prevederile regulamentelor de
organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare.
Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.
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SecŃiunea 5
Admiterea la programele de studii
Art. 175. - (1) Admiterea la programele de studii oferite de universitate se
organizează şi se desfăşoară conform regulamentului propriu, aprobat de senatul
universitar, în acord cu Metodologia cadru emisă anual de Ministerul EducaŃiei
NaŃionale privind organizarea admiterii în instituŃiile de învăŃământ superior de stat şi
particulare din România şi cu reglementările specifice Ministerului Apărării NaŃionale.
(2) CondiŃiile de admitere, probele de concurs, tematica de examen, bibliografia
de studiu aferentă, inclusiv cifrele de şcolarizare se publică pe site-ul universităŃii şi în
Buletinul administrativ al armatei, în fiecare an, cu cel puŃin 6 luni înainte de susŃinerea
concursului de admitere.
(3) Admiterea la studii se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor
generale obŃinute la concurs în conformitate cu metodologiile de admitere, în limita
numărului de locuri aprobat de ministrul apărării naŃionale.
(4) La admitere, pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare, în funcŃie
de specific şi prevederile legislaŃiei româneşti privind accesul la informaŃii, pot
participa, cu avizul Ministerului Apărării NaŃionale, cetăŃeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai
ConfederaŃiei ElveŃiene, în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români,
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de admitere şi de şcolarizare.
(5) Categoriile taxelor de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii şi
cuantumul acestora se stabilesc de senatul universitar, la propunerea facultăŃilor, în
conformitate cu prevederile legale. Senatul poate să prevadă, prin regulamentul propriu
de admitere, scutiri de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(6) O persoană poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur program
de licenŃă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.
(7) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenŃă, master sau
doctorat are calitatea de student, respectiv de student-doctorand, pe întreaga perioadă a
prezenŃei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susŃinerea
examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puŃin în perioadele de
întrerupere a studiilor.
(8) Universitatea, prin facultăŃile care organizează admiterea, restituie, în cel mult
două zile lucrătoare de la depunerea cererii, şi necondiŃionat, fără perceperea unor taxe,
dosarele candidaŃilor declaraŃi respinşi sau ale celor care renunŃă la locul obŃinut prin
admitere, după afişarea rezultatelor finale.
SecŃiunea 6
Examenele de finalizare a studiilor
Art. 176. - (1) În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, examenele de
finalizare a studiilor pot fi:
a) examen de licenŃă, pentru ciclul de studii universitare de licenŃă sau examen de
diplomă pentru învăŃământul din domeniul ştiinŃelor inginereşti;
b) examen de disertaŃie, pentru ciclul de studii universitare de master;
c) examen de susŃinere publică a tezei de doctorat;
59 din 79

d) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare;
e) examen de selecŃie, care precedă examenul de licenŃă, în cazul studenŃilor /
absolvenŃilor care provin de la instituŃii de învăŃământ superior şi / sau programe de
studii care au intrat în lichidare.
(2) Examenele prevăzute la alin. (1) se organizează şi se desfăşoară pe baza
regulamentului propriu, aprobat de senatul universitar şi care respectă Metodologiacadru, aprobată prin ordin al ministrului educaŃiei naŃionale, precum şi prevederile
reglementărilor specifice Ministerului Apărării NaŃionale.
(3) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, ca instituŃie acreditată, poate
organiza examene de finalizare a studiilor cu absolvenŃii unor programe de studii autorizate
să funcŃioneze provizoriu, dacă este desemnată de Ministerul EducaŃiei NaŃionale.
(4) Îndrumătorii lucrărilor de licenŃă, de diplomă, de disertaŃie şi de doctorat
răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităŃii conŃinutului lucrărilor.
SecŃiunea 7
Examenele de evaluare pe parcurs a studenŃilor
şi calculul mediilor
Art. 177. - (1) Examenele de evaluare pe parcurs a studenŃilor se organizează, de
regulă, în sesiuni semestriale şi au scopul de a măsura şi aprecia nivelul de performanŃă
atins de studenŃi în procesul de învăŃare, corelat cu obiectivele generale şi specifice ale
programului de studii. Succesul academic al studenŃilor se poate monitoriza şi prin
evaluare continuă, conform precizărilor din fişele disciplinelor. Facultatea asigură
condiŃii pentru desfăşurarea sesiunilor de restanŃe.
(2) Organizarea şi desfăşurarea evaluării studenŃilor se face conform metodologiei
de examinare aprobate de senatul universitar, cu respectarea normelor privind
asigurarea calităŃii şi a prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
(3) Rezultatele la examene sunt apreciate cu note întregi sau cu calificative, după
caz. Notele se acordă de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenŃelor
minimale aferente unei discipline şi promovarea unui examen. Rotunjirea se efectuează
în favoarea studentului, atunci când media obŃinută este cu 5 zecimi.
(4) În cazul evaluării prin calificativ, calificativul minim pentru promovarea unui
examen este „satisfăcător”.
(5) Media anuală este medie a notelor obŃinute la discipline, în funcŃie de valoarea
creditelor acordate acestora.
Formula de calcul este:
Ma = ∑(Ndi x Cdi) / ∑Cdi, unde:
Ma - media anuală;
Ndi - nota disciplinei i;
Cdi - credite acordate disciplinei i;
∑Cdi - suma creditelor disciplinelor i;
i = 1........n;
n - numărul de discipline.
Art. 178. - (1) Media de absolvire a studiilor universitare de licenŃă este media
anilor de studii.
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(2) Media de absolvire a studiilor universitare de master este media anilor /
semestrelor de studii.
(3) Media examenului de licenŃă se calculează conform precizărilor anuale ale
Ministerului EducaŃiei NaŃionale.
(4) Media examenului de finalizare a studiilor universitare de master este media
obŃinută la susŃinerea lucrării de disertaŃie.
(5) Media de promovare a studiilor postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională se calculează conform Regulamentului aprobat de senatul universitar
pentru această categorie de programe de studii.
SecŃiunea 8
SituaŃii de anulare a examenelor, contestaŃii
Art. 179. - Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către
decanul facultăŃii, atunci când se dovedeşte că acestea au fost obŃinute în mod incorect,
fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
SituaŃiile în care decanul poate decide anularea examenului sau evaluării sunt:
1. Subiectele de examen nu sunt în concordanŃă cu materia studiată în cadrul
disciplinei la care se susŃine proba.
2. Subiectele de examen nu au gradul de dificultate şi de complexitate cerut de
exigenŃele obiectivelor generale şi specifice ale planului de învăŃământ, pentru nivelul
ciclului de studii universitare în cadrul căruia se desfăşoară examinarea, astfel încât să
asigure competenŃele şi calificările proiectate.
3. ConŃinutul subiectelor de examen a ajuns la cunoştinŃa unei părŃi dintre
studenŃi, încălcându-se principiul egalităŃii de şanse.
4. S-au înregistrat cazuri de copiere.
5. Unul sau mai mulŃi studenŃi au fost trataŃi cu indulgenŃă, iar alŃii cu exigenŃă,
fiind alterată evaluarea corectă.
6. S-au înregistrat tentative de mituire sau de şantajare a profesorilor.
7. Printre studenŃii examinaŃi au fost rude sau afini până la gradul al III-lea
inclusiv, iar profesorii nu au sesizat conflictul de interese.
8. Alte situaŃii care pot afecta corectitudinea, obiectivitatea, legalitatea, calitatea şi
competenŃa profesională a viitorului absolvent al programului de studii.
Art. 180. - (1) Decanul poate dispune reorganizarea examenului, în întregimea lui
sau repetarea acestuia numai cu studenŃii care nu au respectat regulile de examinare ori
au fost favorizaŃi, după caz, dacă apreciază că gravitatea faptei nu face obiectul
exmatriculării.
(2) Decanul are obligaŃia să verifice cu atenŃie şi obiectivitate orice sesizare care
ar putea duce la alterarea rezultatelor examenului, astfel încât decizia lui să nu afecteze
pe nedrept niciun student.
(3) Reorganizarea sau repetarea examinării se planifică şi se desfăşoară în aceeaşi
sesiune în care s-a produs situaŃia care a dus la această decizie.
Art. 181. - (1) Analiza contestaŃiilor depuse de candidaŃii la admitere, de studenŃii
examinaŃi, de absolvenŃi în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în
exclusivitate de competenŃa UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
(2) În perioada admiterii, a examenelor de semestru sau a celor de finalizare a
studiilor, se constituie o comisie, aprobată de rector, destinată analizării şi soluŃionării
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contestaŃiilor. Comisia este alcătuită din cadre didactice sau din cercetători, după caz,
iar preşedintele comisiei este un prorector.
(3) Din comisia de analiză şi soluŃionare a contestaŃiilor nu pot face parte autorii
subiectelor de examen sau persoane care au corectat lucrările.
(4) ContestaŃiile se depun, la secretariatul comisiei de examen, în termen de
maximum 24 de ore de la momentul luării la cunoştinŃă a rezultatului examenului şi se
soluŃionează în maximum 24 de ore de la momentul depunerii.
(5) Rezultatele la examinările orale nu se contestă. Eventualele aspecte de
incorectitudine, înregistrate la examenele orale, pot fi semnalate Comisiei de etică.
(6) SoluŃia adoptată de comisia de analiză şi soluŃionare a contestaŃiilor este
definitivă şi executorie.
(7) La finele sesiunii de admitere, de examene semestriale sau de finalizare a
studiilor, preşedintele comisiei de examen prezintă rectorului concluziile rezultate,
inclusiv în ceea ce priveşte numărul şi natura conŃinutului contestaŃiilor, precum şi
modul în care au fost soluŃionate.
SecŃiunea 9
Rezultatele învăŃării şi aprecierea de serviciu a studenŃilor militari
Art. 182. - (1) Pentru studenŃii şi cursanŃii militari, rezultatele la învăŃătură sunt
reflectate în aprecierea de serviciu.
(2) Aprecierea / caracterizarea de serviciu a studenŃilor se face potrivit criteriilor
şi normelor stabilite în acest sens. Pentru aprecierea de serviciu a anului terminal, la
media anuală se ia în calcul şi media examenului de licenŃă, după formula:
Mat = (Ma + Ml) / 2, unde:
Mat - media anului terminal;
Ma - media anuală;
Ml - media de licenŃă.
(3) Calificativul înscris în aprecierea de serviciu nu poate fi mai mare decât cel
corespunzător mediei de absolvire a anului de studii (cursului postuniversitar).
(4) CorespondenŃa între calificativele aprecierii de serviciu şi rezultatele la
învăŃătură, apreciate prin note, este următoarea:
- excepŃional:
peste 9,50;
- foarte bun:
9,49 - 8,50;
- bun:
8,49 - 7,50;
- corespunzător:
7,49 - 6,00;
- mediocru:
5,99 - 5,00;
- necorespunzător: sub 5,00.
(5) Calificativul „necorespunzător” se atribuie, de asemenea, cursanŃilor care nu
promovează examenul de certificare a competenŃelor la cursurile postuniversitare.
(6) În cazul nepromovării examenului de licenŃă / disertaŃie, calificativul general
al aprecierii de serviciu nu poate fi mai mare de „mediocru”, indiferent care este media
de absolvire a anului / semestrului de învăŃământ.
Art. 183. - StudenŃii care comit abateri disciplinare sau încalcă normele
universitare pot primi în aprecierea de serviciu calificative generale inferioare mediei
obŃinute la învăŃământ. Acestora li se consemnează aprecierile ce se impun şi care
justifică acordarea calificativului.
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SecŃiunea 10
Diplome
Art. 184. - (1) Diplomele şi certificatele care atestă calificările obŃinute de
studenŃi, studenŃi-doctoranzi, respectiv de cursanŃi, se eliberează cu respectarea legii.
(2) Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o
diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obŃinut prin mijloace frauduloase sau
prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
Art. 185. - (1) Recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii
efectuate în Ńară sau în străinătate se realizează pe baza metodologiei specifice aprobate
de senatul universitar, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru stabilite prin
ordin al ministrului educaŃiei naŃionale, pe baza normelor europene, ale sistemului
european de acumulare şi transfer al creditelor de studii.
(2) Studiile efectuate în cadrul programului de studii, întrerupte ca urmare a
exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie
universitară, nu sunt recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.
(3) În cazul unor programe de studii organizate de Universitatea NaŃională de
Apărare „Carol I” în comun cu una sau mai multe universităŃi, actele de studii se
eliberează conform reglementărilor naŃionale şi prevederilor acordurilor
interinstituŃionale.
SecŃiunea 11
Credite de studii
Art. 186. - (1) Programele de studii universitare planifică şi organizează volumul
de muncă specific activităŃilor de predare, învăŃare, aplicare practică şi examinare în
concordanŃă cu Sistemului European de Credite Transferabile (SECT), exprimându-l
în termenii creditelor de studii transferabile. Un credit de studiu transferabil constă în
cantitatea de muncă intelectuală dirijată şi independentă necesară pentru finalizarea
individuală de către student a unei unităŃi componente a unui curs din cadrul unui
program de studii universitare, completată cu validarea rezultatelor învăŃării.
(2) Munca intelectuală individuală a unui student nu poate fi mai mică decât cea
corespunzătoare unui număr anual de 60 de credite de studiu transferabile.
(3) Un punct de credit se acordă pentru 25 de ore de activităŃi didactice comune
şi individuale, prevăzute în fişa disciplinei. Procedura de acordare a creditelor de
studiu se stabileşte prin metodologie aprobată de senatul universitar.
(4) Pentru promovarea unui an universitar este necesară obŃinerea a cel puŃin 30
de credite de studiu la disciplinele obligatorii prevăzute în planul de învăŃământ pentru
anul respectiv, cu excepŃia ciclului de studii universitare de doctorat, în cadrul căruia
trecerea în programul de cercetare ştiinŃifică nu este condiŃionată de obŃinerea unui
număr de credite de studiu.
(5) Numărul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referinŃă pe
care universitatea îl poate utiliza în recunoaşterea unor studii sau perioade de studii
universitare legale efectuate anterior în acelaşi domeniu fundamental în scopul
echivalării şi transferării creditelor de studiu transferabile şi a eventualei continuări a
studiilor dintr-un program de studii.
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SecŃiunea 12
Ciclul I - Studiile universitare de licenŃă
A. Organizarea
Art. 187. - (1) În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” funcŃionează
numai programele de studii acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu, în
perioada de valabilitate a acreditării, respectiv a autorizării, potrivit legii.
(2) Numărul de studenŃi care pot fi şcolarizaŃi la un program de studii nu poate
depăşi numărul maxim stabilit în urma evaluării externe realizată de către ARACIS sau
de către o altă agenŃie de asigurare a calităŃii, din Ńară sau din străinătate, înregistrată în
Registrul European pentru Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (EQAR).
(3) Durata studiilor universitare de licenŃă este de 3-4 ani şi corespunde unui
număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile,
conform SECT, reprezintă primul ciclu de studii universitare şi se finalizează prin
nivelul 6 din Cadrul European la Calificărilor (CEC) şi din Cadrul NaŃional al
Calificărilor (CNC).
(4) Un procent de maximum 5% din numărul studenŃilor de la forma de
învăŃământ cu frecvenŃă, dintr-un program de studii universitare de licenŃă pot
parcurge, cu aprobarea consiliului facultăŃii, 2 ani de studii într-un singur an, cu
excepŃia ultimului an, pe baza recunoaşterii creditelor obŃinute în alte programe de
studii universitare, din acelaşi domeniu, care însumează cel puŃin 50 de credite din cele
120 corespunzătoare celor doi ani.
(5) În cadrul studiilor universitare de licenŃă este obligatorie efectuarea unor stagii
de practică. Universitatea asigură un minim de 30% din locurile de practică necesare,
dintre care cel puŃin 50% în afara universităŃii.
(6) Studiile universitare de licenŃă la forma de învăŃământ cu frecvenŃă se pot
organiza în regim de finanŃare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.
(7) Senatul universitar poate înfiinŃa duble specializări. Procedura de autorizare şi
acreditare a acestor specializări este cea prevăzută de lege.
B. Admiterea
Art. 188. - (1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare
absolvenŃii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă. În funcŃie de
programul de studii, candidaŃii trebuie să îndeplinească şi alte condiŃii de pregătire şi
experienŃă anterioare, stabilite prin ordine ale ministrului apărării naŃionale.
(2) Participă la concursul de admitere candidaŃii selecŃionaŃi de structurile
specializate de resurse umane ale principalilor beneficiari, precum şi alŃi candidaŃi care
îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege, în funcŃie de specificul fiecărui program de studii.
C. Diploma
Art. 189. - (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii
universitare de licenŃă se numeşte diplomă de licenŃă sau, după caz, diplomă de inginer.
(2) Diploma de licenŃă, respectiv diploma de inginer, sunt însoŃite de suplimentul
la diplomă şi se eliberează, o singură dată gratuit, în limba română şi într-o limbă de
circulaŃie internaŃională.
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SecŃiunea 13
Ciclul II - Studiile universitare de master
A. Organizarea
Art. 190. - (1) Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea
ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din CEC şi din CNC.
(2) Durata unui program de studii de master este de 1-2 ani şi corespunde unui
număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120, astfel încât, prin
însumarea cu numărul de credite de studiu obŃinute la ciclul de studii universitare de
licenŃă, să se obŃină cel puŃin 300 de credite de studii.
(3) Diploma de absolvire sau de licenŃă a absolvenŃilor învăŃământului superior de
lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este
echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate şi permite
posesorilor legali înscrierea la concurs pentru a urma studiile universitare de doctorat.
Art. 191. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este acreditată să
desfăşoare master de cercetare. Universitatea poate organiza şi master didactic, cu
respectarea procedurilor de acreditare prevăzute de lege.
(2) Masterul de cercetare poate fi echivalat cu primul an de studiu din cadrul unui
program de studii universitare de doctorat din acelaşi domeniu. Decizia de echivalare
aparŃine consiliului facultăŃii, la solicitarea documentată a absolventului de master.
Art. 192. - În cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu pentru studii
universitare de master, programele de studii promovate se stabilesc anual de către
senatul universitar şi se comunică Ministerului EducaŃiei NaŃionale până la data de 1
februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat.
B. Admiterea
Art. 193. - (1) Pot candida la programe de studii universitare de master
absolvenŃii cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. În funcŃie de programul de studii,
candidaŃii trebuie să îndeplinească şi alte condiŃii de pregătire şi experienŃă anterioare,
stabilite prin ordine ale ministrului apărării naŃionale.
(2) Participă la concursul de admitere candidaŃii selecŃionaŃi de structurile
specializate de resurse umane ale principalilor beneficiari, precum şi alŃi candidaŃi care
îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege, în funcŃie de specificul fiecărui program de studii.
C. Diploma
Art. 194. - Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” eliberează diplome de
master absolvenŃilor care au promovat un program de studii universitare de master şi
au susŃinut cu succes lucrarea de disertaŃie. Aceasta este însoŃită de suplimentul la
diplomă care se eliberează, o singură dată gratuit, în limba română şi o limbă de
circulaŃie internaŃională.
SecŃiunea 14
Ciclul III - Studiile universitare de doctorat
A. Organizarea
Art. 195. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” este acreditată,
potrivit legii, ca instituŃie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în
continuare IOSUD. În această calitate, organizează şi desfăşoară doctorat ştiinŃific în
domeniile aprobate, prin hotărâre de guvern, pentru Universitatea NaŃională de Apărare
„Carol I”, reprezentând al III-lea ciclu de studii universitare, care permit dobândirea
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unei calificări de nivelul 8 din CEC şi din CNC.
(2) Studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe baza unui cod al studiilor
universitare de doctorat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(3) Universitatea organizează programele de studii universitare de doctorat în
cadrul şcolilor doctorale.
(4) Programele de studii universitare de doctorat, aflate în desfăşurare la data
intrării în vigoare a prezentei carte universitare, se derulează în continuare, până la
finalizare, păstrându-şi forma de organizare, după care intră în lichidare.
(5) Şcoala doctorală funcŃionează în cadrul facultăŃii ale cărei programe de studii
sunt acreditate în domeniul corespunzător programelor de cercetare de nivel doctoral,
respectiv în cadrul universităŃii, dacă se organizează o singură şcoală doctorală.
(6) Universitatea poate crea condiŃii pentru organizarea unor şcoli doctorale în
cadrul unui consorŃiu universitar sau, după caz, ca membru al unui consorŃiu, poate
participa la organizarea de şcoli doctorale între consorŃii. De asemenea poate realiza
parteneriate care se stabilesc legal între universitate sau consorŃiul din care face parte şi
unităŃi de cercetare-dezvoltare.
(7) Şcoala doctorală se supune evaluării periodic, din 5 în 5 ani.
(8) Şcolile doctorale din cadrul facultăŃilor au libertatea de a stabili programe de
doctorat pe tematici disciplinare sau interdisciplinare, care includ unul sau mai multe
domenii de specialitate.
(9) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituŃional al universităŃii,
de sisteme proprii şi specifice de conducere şi administrare a programelor de studii şi
cercetare, inclusiv la nivelul şcolilor doctorale. La nivelul IOSUD funcŃionează
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat. La nivelul fiecărei şcoli doctorale
funcŃionează consiliul şcolii doctorale. Aceste structuri funcŃionează conform
prevederilor legii educaŃiei naŃionale şi ale codului studiilor universitare de doctorat.
Art. 196. - (1) Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul
unei şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde:
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
b) un program individual de cercetare ştiinŃifică.
(2) Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani.
În situaŃii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi
prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului
de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.
(3) Consiliul şcolii doctorale poate recunoaşte parcurgerea unor stagii anterioare
de doctorat şi / sau a unor stagii de cercetare ştiinŃifică, desfăşurate în Ńară sau în
străinătate, în universităŃi sau în centre de cercetare de prestigiu, precum şi
recunoaşterea unor cursuri urmate în cadrul programelor de studii universitare de
master de cercetare.
(4) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe, din motive temeinice, la
solicitarea doctorandului, cu acordul conducătorului de doctorat şi cu aprobarea
consiliului şcolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeşte, în consecinŃă, cu
perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
(5) Curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de
conducătorul de doctorat şi de şcoala doctorală.
Art. 197. - (1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanŃare de la
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bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.
(2) Şcolile doctorale pot participa la competiŃiile de granturi doctorale, care se
acordă anual de Ministerul EducaŃiei NaŃionale, pe proiecte ştiinŃifice, sau la
competiŃiile naŃionale de proiecte ştiinŃifice între conducătorii de doctorat. CompetiŃiile
sunt organizate în coordonarea CNCS.
Art. 198. - (1) În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, doctoranzii
cetăŃeni români desfăşoară doctoratul în limba română.
(2) Doctoranzii cetăŃeni străini, care nu cunosc limba română, pot desfăşura
doctoratul într-o limbă de circulaŃie internaŃională, conform contractului de studii
doctorale încheiat între IOSUD, conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand.
Art. 199. - (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz
în care studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a
unui conducător de doctorat din Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” şi a unui
conducător de doctorat dintr-o altă IOSUD din Ńară sau din străinătate, pe baza unui
acord scris între instituŃii.
(2) Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de
doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări / domenii diferite de studiu.
(3) În cadrul aceleiaşi şcoli doctorale şi al aceluiaşi domeniu de studii se poate
desfăşura doctorat în cotutelă în situaŃia în care un conducător de doctorat a atins vârsta
pensionării şi primeşte noi doctoranzi la îndrumare.
(4) În cadrul parteneriatelor cu universităŃi din străinătate, IOSUD poate angaja,
cu aprobarea senatului universitar, la propunerea consiliului şcolii doctorale,
conducători de doctorat străini, pe bază de reciprocitate şi cu respectarea normelor
referitoare la accesul la informaŃii, în contextul asigurării mobilităŃii universitare.
B. Admiterea
Art. 200 - Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare
de doctorat numai absolvenŃii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.
C. Studentul-doctorand
Art. 201. - (1) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat,
persoana înscrisă în programul de studii are calitatea de student-doctorand.
(2) StudenŃii-doctoranzi, care nu sunt angajaŃi pe piaŃa muncii, sunt încadraŃi de
către IOSUD sau oricare dintre membrii IOSUD, în cazul unui consorŃiu, ca asistenŃi
de cercetare sau asistenŃi universitari, pe perioadă determinată, cu aprobarea
ministrului apărării naŃionale. Universitatea organizează desfăşurarea programelor de
studii doctorale astfel încât să permită doctoranzilor angajaŃi pe piaŃa muncii să-şi
îndeplinească atribuŃiile de serviciu la locurile lor de muncă. StudenŃii-doctoranzi
pensionari nu sunt încadraŃi.
(3) Pe toată durata activităŃii, în cazul încadrării, studentul-doctorand beneficiază
de recunoaşterea vechimii în muncă şi specialitate şi de asistenŃă medicală gratuită,
fără plata contribuŃiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la
asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(4) În situaŃia încadrării ca asistent universitar, studentul-doctorand poate
desfăşura activităŃi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6
ore convenŃionale pe săptămână. ActivităŃile didactice care depăşesc acest nivel vor fi
remunerate în conformitate cu legislaŃia în vigoare, intrând sub incidenŃa Codului
muncii, cu respectarea drepturilor şi obligaŃiilor ce revin salariatului şi cu plata
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contribuŃiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru
şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
Art. 202. - (1) În cazul încadrării, perioada desfăşurării studiilor universitare de
doctorat este asimilată, conform legislaŃiei în domeniul pensiilor, pentru stabilirea
stagiului de cotizare, cu excepŃia cazului în care studentul-doctorand realizează venituri
pentru care plăteşte, în această perioadă, contribuŃii la asigurările sociale.
(2) După susŃinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinŃă care atestă
perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.
D. Conducătorul de doctorat
Art. 203. - (1) Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obŃinut dreptul de
conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a prezentei carte, în condiŃiile legii şi
ale ordinelor tranzitorii emise de ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului,
precum şi persoanele care, ulterior intrării în vigoare a cartei, obŃin atestatul de
abilitare, având cel puŃin funcŃia de lector / şef de lucrări, respectiv de cercetător
ştiinŃific gradul III.
(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului
educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea CNATDCU de acordare a
atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele şi procedurile elaborate de
Ministerul EducaŃiei NaŃionale. Standardele minimale de acceptare de către
CNATDCU a dosarului pentru obŃinerea atestatului de abilitare nu depind de funcŃia
didactică sau de gradul profesional şi sunt identice cu standardele de acordare a titlului
de profesor universitar.
(3) Cadrele didactice şi de cercetare abilitate şi cercetătorii ştiinŃifici abilitaŃi
devin conducători de doctorat în urma abilitării.
(4) Pentru a conduce efectiv doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au
dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu IOSUD sau o instituŃie
membră a IOSUD, în cazul unui consorŃiu şi să fie membre ale unei şcoli doctorale.
(5) Un conducător de doctorat poate îndruma studenŃi-doctoranzi numai în
domeniul pentru care a obŃinut acest drept.
(6) Specialiştii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în instituŃii
de învăŃământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, într-unul dintre
domeniile în care este acreditată să conducă doctorat Universitatea NaŃională de
Apărare „Carol I”, pot dobândi, la solicitare, calitatea de conducător de doctorat în
cadrul UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, pe baza unei metodologii aprobate
prin ordin al ministrului educaŃiei naŃionale, dacă:
a) au calitatea de conducător de doctorat în una din Ńările Uniunii Europene, ale
SpaŃiului Economic European şi ConfederaŃia ElveŃiană;
b) au calitatea de conducător de doctorat în una din instituŃiile prestigioase de
învăŃământ superior ale lumii, din afara Ńărilor menŃionate la lit. a), aflate pe lista
stabilită de Ministerul EducaŃiei NaŃionale;
c) sunt conducători de doctorat în cadrul unor instituŃii din străinătate, altele decât
cele prevăzute la lit. a) sau b), cu care Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” are
stabilite protocoale de parteneriat în al căror conŃinut există astfel de prevederi referitoare
la conducerea de doctorate.
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doctoranzi decât într-un singur IOSUD, excepŃie făcând doctoratele conduse în
cotutelă.
(2) Numărul studenŃilor-doctoranzi care pot fi îndrumaŃi simultan de un
conducător de doctorat se stabileşte de către senatul universitar.
(3) Pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate, conducătorii de
doctorat sunt remuneraŃi în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
(4) Conducătorii de doctorat sunt evaluaŃi o dată la 5 ani. Procedurile de evaluare
sunt stabilite de Ministerul EducaŃiei NaŃionale, la propunerea CNATDCU.
Art. 205. - (1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinŃelor stabilite de
IOSUD prin regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de doctorat şi în concordanŃă cu reglementările prevăzute în codul studiilor
universitare de doctorat.
(2) Comisia de susŃinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare
comisie de doctorat, este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de
conducerea IOSUD. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puŃin 5 membri:
preşedintele, ca reprezentant al IOSUD, conducătorul de doctorat şi cel puŃin 3
referenŃi oficiali din Ńară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost
elaborată teza de doctorat şi din care cel puŃin doi îşi desfăşoară activitatea în afara
IOSUD. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puŃin funcŃia
didactică de conferenŃiar universitar sau de cercetător ştiinŃific gradul II ori au calitatea
de conducător de doctorat, în Ńară sau în străinătate.
(3) Teza de doctorat se susŃine în şedinŃă publică în faŃa comisiei de doctorat,
după evaluarea de către toŃi referenŃii. SusŃinerea tezei de doctorat poate avea loc în
prezenŃa a cel puŃin 4 dintre membrii comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a
preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. SusŃinerea publică include
obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a
publicului.
(4) Pe baza susŃinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenŃilor
oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care
urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt:
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”. De regulă,
calificativul „Excelent” se acordă pentru maximum 15% dintre candidaŃii care obŃin
titlul de doctor în decursul unui an universitar.
(5) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinŃele prevăzute în programul
de cercetare ştiinŃifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea
calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător” comisia de doctorat
propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează CNATDCU, spre
validare.
(6) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va
preciza elementele de conŃinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de
doctorat şi va solicita o nouă susŃinere publică a tezei. A doua susŃinere publică a tezei
are loc în faŃa aceleiaşi comisii de doctorat, ca şi în cazul primei susŃineri. În cazul în
care şi la a doua susŃinere publică se obŃine calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de
doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
(7) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaŃiei naŃionale, după
validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.
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(8) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD
primeşte din partea Ministerului EducaŃiei NaŃionale o motivaŃie scrisă de invalidare,
redactată în baza observaŃiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă
CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat
se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand
va fi exmatriculat.
(9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format
digital. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul
EducaŃiei NaŃionale, cu respectarea legislaŃiei în vigoare în domeniul drepturilor de
autor şi a celei privind accesul la informaŃii clasificate.
Art. 206. - (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii
universitare de doctorat se numeşte diplomă de doctor. În diploma care certifică
obŃinerea şi deŃinerea titlului de doctor se menŃionează, în mod expres, domeniul
disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului.
(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat, se conferă de către
IOSUD diploma şi titlul de doctor în ştiinŃe, corespunzându-i acronimul Dr.
Capitolul IX
ORGANIZAREA ÎNVĂłĂMÂNTULUI POSTUNIVERSITAR
Art. 207. - Programele postuniversitare sunt:
a) programe postdoctorale de cercetare avansată;
b) programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.
SecŃiunea 1
Programele postdoctorale
Art. 208. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” organizează, în
cadrul şcolilor doctorale, programe postdoctorale de cercetare avansată destinate
persoanelor care au obŃinut o diplomă de doctor în ştiinŃe în altă IOSUD, cu cel mult 5
ani înainte de admiterea în programul postdoctoral şi care doresc să se perfecŃioneze în
cadrul unei alte instituŃii decât cea în care au obŃinut titlul de doctor.
(2) Universitatea asigură cadrul instituŃional pentru dezvoltarea cercetărilor după
finalizarea studiilor universitare de doctorat, pe baza planului de cercetare propus de
cercetătorul postdoctoral şi aprobat de şcoala doctorală.
(3) Participarea la programele de studii postdoctorale este permisă numai cu
respectarea normelor privind accesul la informaŃii clasificate.
(4) Programele postdoctorale au o durată de minimum un an.
(5) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate
de CSUD, în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
(6) În funcŃie de nevoi şi de posibilităŃile financiare, cercetătorii postdoctorali pot
fi încadraŃi de către universitate, cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu
aprobarea ministrului apărării naŃionale, pe posturi de cercetător ştiinŃific, de cercetător
ştiinŃific gradul III sau pe posturi de cercetare superioare acestora, dacă îndeplinesc
condiŃiile necesare.
(7) La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD acordă un atestat de studii
postdoctorale.
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SecŃiunea 2
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
Art. 209. - (1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
se desfăşoară pe baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de
senatul universitar.
(2) Programele postuniversitare pot utiliza SECT şi se finalizează cu un examen
de certificare a competenŃelor profesionale asimilate de cursanŃi pe parcursul
programului.
(3) Programele postuniversitare se organizează pe baza aprobării ministrului apărării
naŃionale, conform sistemului de finanŃare stabilit de principalul ordonator de credite.
(4) Au dreptul să participe la studii postuniversitare absolvenŃii care au cel puŃin
studii universitare cu diplomă de licenŃă sau echivalentă.
(5) La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională, universitatea eliberează un certificat de atestare a competenŃelor
profesionale specifice programului.
Capitolul X
ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ UNIVERSITARĂ
Art. 210. - (1) Activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare din universitate se
organizează şi funcŃionează pe baza legislaŃiei naŃionale şi a Uniunii Europene în
domeniu.
(2) Universitatea asigură structuri tehnico-administrative care să faciliteze
managementul activităŃilor de cercetare şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate
de personalul instituŃiei. Aceste structuri deservesc şi răspund optim cerinŃelor
personalului implicat în cercetare.
(3) Personalul implicat în activităŃi de cercetare în institute, laboratoare sau centre
de cercetare ale universităŃii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le
coordonează, de autonomie şi de responsabilitate personală, delegată de ordonatorul de
credite, în realizarea achiziŃiilor publice şi a gestionării resurselor umane necesare
derulării proiectelor. Aceste activităŃi se desfăşoară conform reglementărilor legale în
vigoare şi fac obiectul controlului financiar intern.
Art. 211. - (1) La sfârşitul fiecărui an bugetar, conducerea universităŃii prezintă
senatului universitar un raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de
cercetare şi la modul în care regia a fost cheltuită.
(2) Cuantumul maximal al regiei pentru granturile şi contractele de cercetare este
stabilit de finanŃator sau de autoritatea contractantă şi nu poate fi modificat pe perioada
derulării acestora.
Art. 212. - (1) Pentru granturile gestionate prin Autoritatea NaŃională pentru
Cercetare ŞtiinŃifică, la care Ministerul EducaŃiei NaŃionale asigură un avans de până la
90% din valoarea grantului din momentul semnării contractului de finanŃare, diferenŃa
de 10% poate fi avansată de universitate din venituri proprii.
(2) Universitatea asigură aplicarea principiului „grantul urmează cercetătorul”, în
cadrul mobilităŃii interinstituŃionale a personalului de cercetare conform metodologiei
elaborate de autorităŃile contractante. Titularul grantului răspunde public, conform
contractului cu autoritatea contractantă, de modul de gestionare a grantului.
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(3) Transferul grantului pe principiul de la alin. (2) se realizează la final de etapă
şi numai dacă mai sunt cel puŃin două etape (faze) de executat şi în baza unui raport de
audit financiar. Toate rezultatele (livrabilele) grantului obŃinute până la momentul
efectuării transferului rămân în patrimoniul UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol
I”. Modul de distribuire a drepturilor de proprietate intelectuală pentru rezultatele
(livrabilele) ce se prelimină în etapele (fazele) următoare transferului va fi stabilit prin
act adiŃional între Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, directorul de grant şi
instituŃia care preia grantul.
(4) Prevederile alin. (2) se aplică concomitent cu încetarea raporturilor de muncă
dintre Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” şi directorul de grant. Personalul
de cercetare implicat în grantul ce se transferă poate urma directorul de grant în
aceleaşi condiŃii privind încetarea raporturilor de muncă.
(5) Prevederile alin. (2) nu se aplică granturilor cu finanŃare externă, celor
derulate prin fonduri structurale si cele în care Universitatea NaŃională de Apărare
„Carol I” asigură cofinanŃare.
Art. 213. - (1) Cercetarea ştiinŃifică se organizează şi se desfăşoară pe baza
normelor legale existente la nivel naŃional şi a celor elaborate pentru aplicarea lor în
Ministerul Apărării NaŃionale, în acord cu liniile directoare ale Strategiei de cercetare
ştiinŃifică a UNAp şi potrivit planului de cercetare ştiinŃifică aprobat de senat.
(2) Cercetarea ştiinŃifică este orientată pe domenii de interes, conform
programelor de studii organizate de universitate şi în interesul Ministerului Apărării
NaŃionale, ca principal beneficiar.
(3) În activitatea de cercetare ştiinŃifică universitară este cuprins personalul
didactic şi de cercetare, studenŃi şi specialişti în problematica abordată prin tema de
cercetare.
(4) Pentru stimularea cercetării ştiinŃifice şi atragerea tinerilor cercetători şi
studenŃi, Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” poate organiza competiŃii prin
granturi de cercetare internă finanŃate prin bugetul de venituri proprii. ActivităŃile ce
pot fi finanŃate prin aceste granturi interne sunt: mobilităŃi, informare-documentare şi
creşterea vizibilităŃii ştiinŃifice prin publicare în reviste ştiinŃifice cu prestigiu
recunoscut sau indexate în baze de date internaŃionale recunoscute.
(5) Activitatea de cercetare ştiinŃifică este condusă de Consiliul ŞtiinŃific care îşi
desfăşoară activitatea pe baza reglementărilor proprii.
Art. 214. - (1) Prin editura proprie, Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”
elaborează şi tipăreşte publicaŃii ştiinŃifice specifice, asimilate, potrivit legii, bunurilor
de cultură scrisă, destinate nevoilor proprii sau altor beneficiari externi.
(2) Sursele de finanŃare pentru activitatea editorială se constituie din fonduri de la
bugetul de stat alocate de Ministerul Apărării NaŃionale, de Ministerul EducaŃiei
NaŃionale sau din alte fonduri constituite conform legii.
(3) Tipurile, titlurile, tirajul, destinaŃia, costurile antecalculate şi termenele de
realizare a publicaŃiilor ştiinŃifice se prevăd în Planul anual de editare, în limita
fondurilor asigurate de la buget sau din alte surse de finanŃare şi aprobat de consiliul de
administraŃie.
(4) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” difuzează publicaŃiile ştiinŃifice
elaborate, fără plată sau contra-cost, la persoane juridice de drept public sau privat,
precum şi la persoane fizice, din Ńară şi străinătate, conform normelor legale.
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Capitolul XI
PROMOVAREA CALITĂłII ÎN ÎNVĂłĂMÂNT
ŞI ÎN CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ DIN UNIVERSITATE
SecŃiunea 1
DispoziŃii generale
Art. 215. - (1) Asigurarea calităŃii învăŃământului şi a cercetării ştiinŃifice
universitare este obligaŃia întregii comunităŃi universitare.
(2) Universitatea furnizează Ministerului EducaŃiei NaŃionale şi Ministerului
Apărării NaŃionale datele solicitate cu privire la asigurarea calităŃii, cu respectarea
prevederilor legale referitoare la răspunderea publică.
(3) StudenŃii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităŃii.
Art. 216. - (1) Pentru asigurarea şi evaluarea calităŃii educaŃiei şi cercetării,
universitatea constituie o comisie de asigurare a calităŃii pe universitate şi comisii pe
programe de studii.
(2) ComponenŃa, funcŃionarea şi atribuŃiile acestora sunt stabilite prin Sistemul de
asigurare a calităŃii serviciilor educaŃionale în Universitatea NaŃională de Apărare
„Carol I”, aprobat de senatul universitar.
(3) Activitatea comisiei de asigurare a calităŃii pe universitate este sprijinită de
SecŃia management educaŃional, care îndeplineşte şi atribuŃiile specifice serviciului de
asistenŃă a comisiei, conform legii.
(4) Concluziile comisiei privind calitatea educaŃiei şi cercetării din universitate
sunt parte componentă a raportului anual al rectorului privind starea universităŃii.
Art. 217. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” asigură îndeplinirea
standardelor de calitate specifice pentru obŃinerea statutului de universitate de cercetare
avansată şi educaŃie, stabilite de Ministerul EducaŃiei NaŃionale în procesul de
clasificare a instituŃiilor de învăŃământ superior.
(2) Universitatea încurajează programele de excelenŃă în cercetare şi educaŃie
finanŃate de la bugetul de stat.
Art. 218. - Pentru promovarea calităŃii şi creşterea eficienŃei sistemului de
învăŃământ superior militar, pentru creşterea vizibilităŃii internaŃionale şi pentru
concentrarea resurselor, Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” poate să iniŃieze
şi să participe, cu aprobarea ministrului apărării naŃionale, la constituirea de consorŃii
universitare, potrivit legii sau să coaguleze în jurul ei alte instituŃii de învăŃământ
superior militar şi să fuzioneze, prin absorŃia acestora, într-o singură instituŃie de
învăŃământ superior cu personalitate juridică.
Art. 219. - (1) Universitatea realizează, la intervale de maximum 5 ani, evaluarea
internă şi clasificarea departamentelor.
(2) Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne, poate
dispune reorganizarea sau desfiinŃarea departamentelor ori institutelor neperformante,
fără a prejudicia studenŃii.
SecŃiunea 2
Sprijinirea excelenŃei individuale
Art. 220. - Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I“ încurajează excelenŃa
individuală pentru cadrele didactice, cercetătorii şi studenŃii cu performanŃe
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excepŃionale, prin următoarele forme de sprijin, care se acordă în funcŃie de
posibilităŃile financiare:
a) granturi de studii sau de cercetare la universităŃi din Ńară ori din străinătate,
acordate pe bază de competiŃie;
b) granturi pentru efectuarea şi finalizarea unor cercetări, inclusiv teze de doctorat;
c) aprobarea unor rute educaŃionale flexibile, care permit accelerarea parcursului
de studii universitare;
d) crearea de instrumente şi mecanisme de susŃinere a inserŃiei profesionale a
studenŃilor, în Ńară, astfel încât să valorifice la nivel superior atât talentul, cât şi
achiziŃiile realizate prin formare.
Capitolul XII
STUDENłII
SecŃiunea 1
DispoziŃii generale
Art. 221. - (1) StudenŃii sunt parteneri ai universităŃii şi membri egali ai
comunităŃii universitare.
(2) O persoană dobândeşte statutul de student şi de membru al comunităŃii
universitare a UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” numai în urma admiterii şi a
înmatriculării sale în universitate.
(3) Pe baza înmatriculării se eliberează carnetele de student de către facultate.
SecŃiunea 2
Înmatricularea studenŃilor
Art. 222. - (1) Universitatea admite şi înmatriculează într-un program de studii
numai acel număr de studenŃi pentru care sunt asigurate condiŃii optime de calitate
academică, de viaŃă şi de servicii sociale în spaŃiul universitar.
(2) Oferta anuală de şcolarizare este făcută publică, de către rector, pe baza
planului de şcolarizare aprobat de ministrul apărării naŃionale.
(3) În urma admiterii într-un program de studii, între student şi universitate se
încheie un contract în care se specifică drepturile şi obligaŃiile părŃilor.
Art. 223. - Registrul matricol al universităŃii este parte a Registrului matricol unic al
universităŃilor din România şi conŃine codurile matricole individuale repartizate universităŃii
şi informaŃiile stabilite prin regulamentul aprobat de ministrul educaŃiei naŃionale.
SecŃiunea 3
Principii, drepturi şi libertăŃi
Art. 224. - (1) Principiile care reglementează activitatea studenŃilor în cadrul
comunităŃii universitare sunt:
a) principiul nediscriminării, în baza căruia toŃi studenŃii beneficiază de egalitate
de tratament din partea universităŃii; orice discriminare directă sau indirectă faŃă de
student este interzisă;
b) principiul dreptului la asistenŃă şi la servicii complementare gratuite, exprimat
prin: consilierea şi informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de
curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea
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psihologică; acces la principalele cărŃi de specialitate şi publicaŃii ştiinŃifice; acces la
datele referitoare la situaŃia şcolară personală;
c) principiul participării la decizie, în baza căruia deciziile în cadrul universităŃii
sunt luate cu participarea reprezentanŃilor studenŃilor în structurile de conducere;
d) principiul libertăŃii de exprimare, în baza căruia studenŃii au dreptul să îşi
exprime liber opiniile academice, în cadrul universităŃii;
e) principiul transparenŃei şi al accesului la informaŃii, în baza căruia studenŃii au
dreptul de acces liber şi gratuit la informaŃii care privesc propriul parcurs educaŃional şi
viaŃa comunităŃii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii;
f) principiul respectului pentru propria performanŃă, în baza căruia fiecare student
înŃelege să depună maximum de efort în învăŃare şi cercetare şi să frecventeze
activităŃile de învăŃământ şi cercetare prevăzute în planul de învăŃământ.
(2) Universitatea instituie un sistem de aplicare şi monitorizare a respectării
prevederilor Codului drepturilor şi obligaŃiilor studentului, aprobat prin ordin al
ministrului educaŃiei naŃionale. AsociaŃia studenŃilor prezintă un raport anual privind
respectarea codului, care este public.
Art. 225. - (1) StudenŃii au dreptul să înfiinŃeze, în universitate, cu sprijin
financiar din partea universităŃii sau din alte surse realizate conform legii, ateliere,
cluburi, cercuri, cenacluri, formaŃii artistice şi sportive, organizaŃii studenŃeşti legale,
precum şi publicaŃii, cu respectarea legislaŃiei în vigoare.
(2) ReprezentanŃii studenŃilor sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal,
direct şi secret, la nivelul diverselor formaŃii, programe sau cicluri de studiu, atât în
cadrul facultăŃilor, cât şi al universităŃii. Ei sunt, de drept, reprezentanŃi legitimi ai
intereselor studenŃilor, la nivelul comunităŃi universitare. Conducerea universităŃii nu
se implică în organizarea procesului de alegere a reprezentanŃilor studenŃilor.
(3) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiŃionat de către conducerea
universităŃii.
(4) StudenŃii pot fi reprezentaŃi în toate structurile decizionale şi consultative din
universitate.
Art. 226. - StudenŃii au cel puŃin un reprezentant în comisia de etică, de asigurare
a calităŃii, precum şi în comisii cu caracter social, constituite de universitate.
Art. 227. - (1) StudenŃii beneficiază de asistenŃă medicală şi psihologică gratuită
în cabinetul medical al universităŃii.
(2) În timpul anului şcolar, studenŃii beneficiază de tarif redus cu minimum 50%
pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval.
(3) StudenŃii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee,
concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive
organizate de instituŃii publice, în limita bugetelor aprobate.
(4) ActivităŃile extracurriculare - ştiinŃifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive,
precum şi cele pentru studenŃii capabili de performanŃe sunt finanŃate de la bugetul
statului, conform normelor stabilite de Ministerul EducaŃiei NaŃionale. În acest scop se
pot folosi şi alte surse de finanŃare.
(5) Statutul de student cu taxă se poate modifica în condiŃiile stabilite de senatul
universitar.
Art. 228. - (1) StudenŃii şi cursanŃii, de la forma de învăŃământ cu frecvenŃă, care
au absentat peste 25 la sută din orele prevăzute în planul de învăŃământ pentru o
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disciplină, se pot prezenta la testele semestriale, verificarea scrisă, colocvii sau la
examen, în sesiunea în care au fost planificaŃi, numai cu aprobarea decanului.
(2) StudenŃii care se înscriu în aceste situaŃii pot solicita participarea la formele de
verificare şi evaluare finale numai dacă au susŃinut programe compensatorii şi testele
periodice prevăzute la disciplina respectivă.
(3) StudenŃii care urmează cursuri universitare în sistemul „cu taxă” se pot
prezenta la susŃinerea examenelor de semestru, respectiv de absolvire, numai dacă au
achitat, în prealabil, taxele stabilite de senatul universitar în acest sens.
Art. 229. - (1) StudenŃii nepromovaŃi, din cauza neparticipării la cursuri ca
urmare a afecŃiunilor medicale sau a altor motive bine întemeiate, pot repeta anul de
învăŃământ, dacă starea de sănătate le permite. Propunerile, în acest sens, sunt
formulate de consiliul departamentului, la solicitarea studentului în cauză, se avizează
de consiliul facultăŃii şi, cu acordul senatului universitar, sunt promovate, pentru
aprobare, ministrului apărării naŃionale.
(2) În cazul în care, specializarea din care provine studentul nepromovat nu se mai
organizează în cadrul UniversităŃii NaŃionale de Apărare ,,Carol I” în noul an
universitar, însă există o specializare înrudită din acelaşi domeniu, sau în cazul în care
specializarea respectivă se organizează în noul an universitar în cadrul altei instituŃii
militare de învăŃământ superior, Ńinând cont de aplicarea sistemului ECTS/SECT,
studentul aflat în situaŃia descrisă la art. 229 aln.1 din Cartă va putea să-şi reia studiile
la specializarea înrudită.
Art. 230. - (1) StudenŃii care repetă anul de învăŃământ şi care, după prima sesiune
de examene, au două sau mai multe examene nepromovate, vor fi exmatriculaŃi.
(2) StudenŃii exmatriculaŃi din universitate, cu excepŃia celor care au fost
exmatriculaŃi din motive disciplinare sau pentru fraudă ori tentativă de fraudă, pot relua
cursurile numai după ce participă, cu aprobările necesare, la un nou concurs de
admitere şi sunt declaraŃi admişi.
Art. 231. - Studentul care repetă un an de studii va îndeplini toate obligaŃiile de
promovare, prevăzute în planul de învăŃământ şi programele analitice. În situaŃia în
care, la unele discipline de învăŃământ a obŃinut rezultate pozitive la formele de
evaluare, iar numărul de credite repartizat acestora prin planul de învăŃământ nu s-a
modificat, beneficiază de acestea.
Art. 232. - (1) StudenŃii pot participa la concursul anual, organizat la nivel
naŃional de Ministerul EducaŃiei NaŃionale, pentru obŃinerea de burse pentru stagii de
studii universitare şi postuniversitare în străinătate.
(2) Universitatea poate asigura, în limita resurselor financiare, pe perioada
prevăzută în planurile de învăŃământ, cheltuielile de masă, cazare şi transport, în
situaŃiile în care practica se desfăşoară în afara instituŃiei.
(3) Toate actele de studii eliberate de universitate, precum şi cele care atestă
statutul de student (adeverinŃe, carnete, legitimaŃii) se eliberează în mod gratuit.
(4) StudenŃii care obŃin media de repartiŃie cea mai mare şi, totodată, au o
comportare ireproşabilă sunt declaraŃi şefi de promoŃie la specializările respective, iar
şeful de promoŃie de la o specializare, care are media cea mai mare, este declarat şef de
promoŃie al seriei (promoŃiei de studii). Numele său este gravat pe placa de onoare a
UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”.
Art. 233. - AbsolvenŃilor studiilor universitare de licenŃă care, pe toată durata
studiilor, obŃin medii generale ale anilor de studii peste 9,50 şi nota 10 la examenul de
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licenŃă, fără a fi avut probleme de natură disciplinară şi / sau comportamentală, li se
eliberează, prin hotărârea senatului universitar, la propunerea consiliului facultăŃii,
diplome de licenŃă cu menŃiunea „de merit”.
Art. 234. - (1) StudenŃii din anul doi care, din motive justificate (îmbolnăviri,
cazuri de forŃă majoră), după ultima sesiune nu promovează maximum două examene,
ca urmare a neprezentării, le pot susŃine - cu aprobarea decanului, la propunerea
consiliului facultăŃii - o singură dată, în termen de 30 zile de la începutul noului an
universitar.
(2) StudenŃii din anul de învăŃământ final, aflaŃi în astfel de situaŃii, pot susŃine
examenele şi verificările restante şi examenul de licenŃă, într-o altă sesiune.
(3) Masteranzii care efectuează pregătirea în forma „cu frecvenŃă redusă”, aflaŃi în
misiune / la post, pentru o perioadă de un an sau mai mult, pot susŃine unele probe de
evaluare în sistem on-line, dar nu mai mult de o sesiune de examene.
Art. 235. - (1) AbsolvenŃii, care nu promovează examenul de licenŃă / disertaŃie,
primesc certificat de absolvire a ciclurilor respective de studii universitare şi, la cerere,
copie de pe foaia matricolă. Ei mai pot susŃine examenul de licenŃă / disertaŃie în
oricare altă sesiune, cu plata taxelor stabilite de senatul universitar.
(2) StudenŃii care nu promovează forma finală de absolvire a cursului
postuniversitar de perfecŃionare, ce este susŃinut o singură dată, primesc adeverinŃă de
participare la cursuri.
SecŃiunea 4
Consilierea studenŃilor
Art. 236. - Pentru consilierea studenŃilor, în universitate funcŃionează instituŃia
tutorelui.
Art. 237. - (1) Tutorele este cadrul didactic desemnat de consiliul
departamentului pentru consiliere, coordonare didactică şi ştiinŃifică, îndrumarea şi
soluŃionarea altor aspecte ale vieŃii şi activităŃii studenŃilor în universitate.
(2) Tutorele consiliază studenŃii pe parcursul unui program de instruire.
Îndrumarea se realizează individualizat şi în grup, prin întâlniri directe, prin mijloace
de comunicare sau prin alte forme şi constă în direcŃionarea studiului şi evaluarea
periodică a parcursului academic, precum şi în orientarea în carieră a studenŃilor.
(3) Tutorele are următoarele atribuŃii principale:
a) asigură interfaŃa între studenŃi, personalul didactic titular de curs şi resursele de
învăŃământ;
b) este responsabilul academic al formaŃiei de studiu, ocupându-se şi de
rezolvarea unor probleme de organizare specifice în perioada de pregătire;
c) încurajează activitatea ştiinŃifică a studentului;
d) susŃine activităŃi didactice şi de consultanŃă, în conformitate cu programa
analitică a disciplinei.
Capitolul XIII
FINANłAREA UNIVERSITĂłII
Art. 238. - (1) FinanŃarea UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” se
realizează prin Ministerul Apărării NaŃionale, dar poate fi realizată pe bază de contract
şi prin contribuŃia altor ministere, pentru pregătirea specialiştilor cu competenŃele
solicitate de acestea, precum şi prin alte surse, inclusiv împrumuturi şi ajutoare externe.
(2) Toate sursele de finanŃare extrabugetare ale universităŃii sunt venituri proprii,
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dacă dispoziŃiile legale în vigoare, la data constituirii, nu interzic acest lucru.
(3) Universitatea poate primi donaŃii din Ńară şi din străinătate, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Art. 239. - (1) Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” funcŃionează ca
instituŃie finanŃată din fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare şi
din alte surse, potrivit legii.
(2) Universitatea poate beneficia şi de sume alocate de la bugetul Ministerului
EducaŃiei NaŃionale, pe bază de contract, pentru finanŃarea de bază, finanŃarea
complementară şi finanŃarea suplimentară, realizarea de obiective de investiŃii, fonduri
alocate pe bază competiŃională pentru dezvoltare instituŃională, fonduri alocate pe bază
competiŃională pentru incluziune, burse şi protecŃia socială a studenŃilor, precum şi din
venituri proprii, dobânzi, donaŃii, sponsorizări şi taxe percepute în condiŃiile legii de la
persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte surse. Aceste venituri sunt
utilizate de universitate, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare la data utilizării, pentru
realizarea obiectivelor care îi revin în cadrul politicii statului român în domeniul
învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice universitare.
(3) Rectorul universităŃii, prin contractul instituŃional încheiat de Ministerul Apărării
NaŃionale cu Ministerul EducaŃiei NaŃionale, este direct responsabil de alocarea resurselor
instituŃiei, prioritar spre departamentele şi structurile cele mai performante.
(4) Fondurile rămase la sfârşitul anului din execuŃia bugetului prevăzut în
contractul instituŃional şi complementar, fondurile aferente cercetării ştiinŃifice
universitare, precum şi veniturile extrabugetare rămân la dispoziŃia universităŃii, cu
excepŃia creditelor deschise de la bugetul de stat şi se reportează la încheierea
exerciŃiului bugetar în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei, pentru anul
următor, fără vărsăminte la buget.
Capitolul XIV
DISPOZIłII FINALE
Art. 240. - (1) Carta UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” se adoptă de
către senatul universitar, prin vot uninominal, cu votul a cel puŃin două treimi din
membrii senatului, după avizarea acesteia de către Ministerul EducaŃiei NaŃionale.
Art. 241. - (1) ConŃinutul Cartei universitare poate fi completat sau modificat în
funcŃie de precizările actelor normative emise ulterior adoptării ei, a reglementărilor
instituŃionale aferente, precum şi în orice alte situaŃii în care se consideră necesar.
(2) IniŃiativa de modificare sau completare a Cartei universitare poate aparŃine
rectorului, cu acordul consiliului de administraŃie, sau a unei treimi din membrii
senatului universitar, precum şi la propunerile formulate de membrii comunităŃii
universitare, cu avizul consiliului de administraŃie.
Art. 242. - Orice completare sau modificare adusă conŃinutului Cartei universitare
se supune dezbaterii în comunitatea universitară, se avizează de Ministerul EducaŃiei
NaŃionale şi se adoptă de senatul universitar.
Art. 243. – (1) Pentru detalierea principiilor stabilite prin Carta universitară,
senatul universitar adoptă următoarele regulamente, metodologii şi coduri, anexe la
Carta universitară, după cum urmează:
1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenŃilor;
2. Regulamentul de organizare şi funcŃionare a studiilor universitare de licenŃă;
3. Regulamentul de organizare şi funcŃionare a studiilor universitare de master;
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4. Regulamentul de organizare şi funcŃionare a studiilor universitare de doctorat;
5. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă;
6. Regulament de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor;
7. Metodologia de admitere la programele de studii, pentru fiecare ciclu şi
program de studii organizat;
8. Metodologia de examinare a studenŃilor şi cursanŃilor pe parcursul
programelor de studii;
9. Metodologia de concurs pentru conferirea titlurilor şi ocuparea posturilor
didactice şi de cercetare;
10. Metodologia de stabilire a taxelor pentru studii şi pentru alte activităŃi
neincluse în planurile de învăŃământ;
11. Metodologia de stabilire a normei didactice şi de cercetare;
12. Metodologia de evaluare a rezultatelor şi performanŃelor personalului
didactic şi de cercetare;
13. Codul de asigurare a calităŃii;
14. Codul universitar al drepturilor şi obligaŃiilor studentului;
15. Metodologia de desemnare a decanilor;
16. Metodologia de desemnare a directorului CSUD;
17. Metodologia de demitere din funcŃiile de conducere universitară şi de
revocare din structurile de conducere universitară;
18. Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului pentru Studii Universitare
de Doctorat (CSUD) al IOSUD Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I“.
(2) În funcŃie de precizările actelor normative emise ulterior adoptării Cartei
universitare şi a reglementărilor instituŃionale aferente, precum şi în orice alte situaŃii
în care se consideră necesar, senatul universitar poate adopta şi alte norme interne
prin care să asigure buna desfăşurare a activităŃilor în spaŃiul universitar şi în
comunitatea universitară.
Art. 244. – (1) Prevederile prezentei Carte universitare prevalează asupra
oricăror prevederi din alte metodologii, regulamente, proceduri şi hotărâri interne. În
caz de conflict între acestea şi Carta universitară se aplică prevederile prezentei
Carte universitare.
(2) Prezenta Cartă universitară intră în vigoare la data de 01.10.2013. La
aceeaşi dată, Carta universitară adoptată de senatul universitar prin Hotărârea nr. 35
din 25.04.2012, se abrogă.
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