(2) Îndrumătorul științific de studii asigură sprijin studenţilor şi cursanţilor în
domeniile învăţământului, cercetării ştiinţifice şi educaţiei, consultanţă privind
organizarea, desfăşurarea procesului de învăţământ şi modalităţile de evaluare,
precum şi pentru asigurarea calităţii vieţii în academie.
(3) Îndrumătorul de studii participă la intocmirea aprecierilor de serviciu ale
studenţilor şi cursanţilor, potrivit reglementărilor în vigoare.
(4) Asigură consilierea profesională a studenţilor şi cursanţilor.

Capitolul 7
DESEMNAREA STRUCTURILOR ŞI A FUNCŢIILOR DE CONDUCERE
7.1 Desemnarea structurilor şi a funcţiilor de conducere
Art. 96. (1) Membrii comunităţii universitare au dreptul de a lua parte la
conducerea activităţilor academiei, fie ca membri în structurile de conducere, fie
candidând pentru funcţiile de conducere, în raport cu pregătirea, experienţa şi
rezultatele dobândite, în condiţiile legii şi ale prevederilor Cartei universitare.
Membrii structurilor de conducere sunt desemnaţi astfel:
- la nivelul departamentului, membrii Consiliului departamentului sunt aleşi prin
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare;
- la nivelul facultăţii, reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare sunt aleşi
prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare
titulare, reprezentanţii studenţilor fiind aleşi prin votul universal, direct şi secret al
tuturor studenţilor facultăţii;
- membrii Senatului universitar, cadre didactice şi de cercetare şi studenţi, fără
excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi de cercetare titulare din universitate, respectiv al tuturor studenţilor;
- membrii Consiliului şcolii doctorale se stabilesc prin votul universal, direct şi
secret al conducătorilor de doctorat din şcoala respectivă.
(2) Funcţiile de conducere se ocupă prin procedura alegerilor, pentru directorii de
departament, prin concurs, pentru decani sau prin numire, pentru prorectori şi prodecani,
conform legii. Procedura de numire pe funcţia de director al Consiliului pentru studiile
universitare de doctorat este stabilită de Codul studiilor universitare de doctorat.
(3) Pentru ocuparea funcţiilor didactice de conducere, poate fi propusă sau îşi
poate depune candidatura orice persoană din categoria personal didactic şi de
cercetare, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale.
(4) Modalitatea de organizare şi desfăşurare a alegerilor se stabileşte prin
Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor în vederea
constituirii/completării structurilor universitare şi încadrării funcţiilor universitare
de conducere.
(5) Alegerea se face prin vot direct şi secret, fiecare elector având dreptul la un
singur vot.
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(6) Alegerile sunt generale (în vederea reînnoirii complete a structurilor de
conducere şi numirii în funcţiile didactice de conducere alese) sau parţiale (când au
devenit vacante funcţii didactice de conducere alese, sau locuri în structurile de
conducere).
(7) Calendarul alegerilor se stabileşte de către Senatul universitar.
Art. 97. (1) Mandatul funcţiilor de conducere şi al structurilor de conducere
este de patru ani.
(2) O persoană nu poate îndeplini funcţia de rector mai mult de două mandate
succesive, complete.
(3) Atribuţiile funcţiilor didactice de conducere sunt cele stabilite de fişa
postului.
Art. 98. Studenţii sunt reprezentaţi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul
universitar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit normelor de
reprezentare.
Art. 99. Calitatea de membru în structurile de conducere se pierde ca urmare a
încetării activităţii în comunitatea universitară sau la cerere, iar locurile rămase
vacante se ocupă conform legii.
Art. 100. Normele de reprezentare în organismele de conducere sunt în
conformitate cu reglementările în vigoare şi cu nevoile specifice comunităţii
universitare şi se stabilesc de către Senatul universitar.
Art. 101. (1) Senatul universitar în funcţiune la data organizării alegerilor
analizează modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivelul departamentelor
şi al Consiliilor facultăţilor şi validează persoanele alese.
(2) În cazul în care se constată nerespectarea metodologiei de organizare şi
desfăşurare a alegerilor, Senatul universitar în funcţiune anulează rezultatele alegerilor
şi hotărăşte organizarea de noi alegeri.
(3) După şedinţa de validare de către Senatul universitar în funcţiune a persoanelor
alese în noul Senat universitar, senatul vechi îşi încheie activitatea, iar senatul nou intră în
funcţiune şi procedează la alegerea preşedintelui Senatului universitar.
(4) Persoanele alese în funcţiile de conducere încep să-şi îndeplinească atribuţiile la
data stabilită de Senatul universitar, prin decizie a rectorului sau la data numirii în funcţie.
7.2 Numirea, suspendarea şi revocarea din funcţie
Art. 102. Potrivit competenţelor legale, rectorul (comandantul) academiei
emite decizia de numire a persoanelor în funcţiile didactice de conducere, cu
respectarea Legii educaţiei naţionale, a Cartei universitare şi a reglementărilor
specifice Ministerului Apărării Naţionale.

41 din 60

Art. 103. (1) Suspendarea temporară (pe o perioadă de maxim 90 de zile) sau
definitivă a unei persoane din funcţia de conducere se face la cererea acesteia, cu
aprobarea prin vot deschis a Senatului universitar.
(2) Persoana aflată într-o funcție de conducere aleasă sau structură de
conducere aleasă poate fi revocată din funcţie, pentru motive bine întemeiate, prin vot
secret, la iniţiativa a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor din
structura din care face parte.
(3) Prorectorii, decanii şi prodecanii pot fi revocaţi din funcţie pe baza
propunerii rectorului, pentru prorectori şi decani, şi a propunerii decanului, pentru
prodecani, cu aprobarea Senatului universitar.
(4) Revocarea din funcţie a rectorului se poate face în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Art. 104. În cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere, în termen de
3 luni de la data vacantării, se procedează astfel:
- pentru rector - se aplică procedura de stabilire a modalităţii de desemnare a
rectorului conform Legii nr. 1/2011;
- pentru prorector - va fi desemnat de rector cu consultarea Senatului universitar;
- pentru decan - se organizează concurs public;
- pentru directorul general administrativ - se organizează concurs public;
- pentru directorul de departament și directorul școlii doctorale - se procedează
la alegeri parțiale;
- pentru directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat - se organizează
concurs public.

Capitolul 8
GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA RESURSELOR UNIVERSITĂŢII
8.1 Gestiunea şi protecţia resurselor universităţii
Art. 105. Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” dispune de patrimoniu
propriu, pe care îl gestionează conform legii. Academia este titulara dreptului de
administrare asupra bunurilor din domeniul public, dobândit în condiţiile legii.
Art. 106. Patrimoniul academiei este constituit din totalitatea bunurilor mobile
şi imobile existente în academie şi din drepturile şi obligaţiile de natură economică
referitoare la acestea.
Resursele materiale ale academiei au la bază edificiile, terenurile şi dotările din
patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale aflate în administrare.
Art. 107. Gestionarea eficientă a bazei materiale reprezintă o prioritate
strategică a academiei.
Pentru o bună funcţionare a procesului de învăţământ şi a activităţilor de
cercetare ştiinţifică, precum şi pentru gestionarea şi protejarea patrimoniului şi a
resurselor financiare sunt constituite structuri specializate.
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