
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior

ARACIS

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE 
„NICOLAE BĂLCESCU” 

DIN SIBIU

Raport privind evaluarea externă a calităţii academice

Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu



2

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 40 / 2011



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

3

CUpRINS

I.   INTRODUCERE 5

II.   EVALUAREA EXTERNĂ A ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE 
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU LA NIVEL INSTITUŢIONAL 14

II.1.   prezentarea generală a instituţiei 14
II.2.   Capacitatea instituţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 

Sibiu 18
II.2.1.  Misiunile şi obiectivele 18
II.2.2.   Conducerea şi administraţia 20
II.2.3.  personalul didactic 24
II.2.4.  patrimoniul, dotarea şi resursele financiare 25

II.3.   Eficacitatea educaţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu 34
III.3.1.  II.3.1.  Admiterea, promovarea anului de studiu şi transferul 34

II.4.   Managementul calităţii la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu 54
III.4.1.  II.4.1.  Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 54

II.5.   Rezultatele evaluării instituţionale externe a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu 67

III.   EVALUAREA EXTERNĂ A ACADEMIEI FORŢELOR 
TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU LA NIVELUL 
pROGRAMELOR DE STUDII 81

III.1.   programe de studii de licenţă 81

IV.   CONCLUZII 85
IV.1.   Cu privire la resursele umane care asigură procesul educativ 88
IV.2.   Cu privire la resursele educaţionale, dezvoltate în concordanţă cu politicile 

actuale în domeniul învăţământului superior pe plan naţional şi european 89
IV.3.   Cu privire la resursele de cercetare ştiinţifică 90
IV.4.   Cu privire la baza materială 93
IV.5.   Cu privire la resursele manageriale 95
IV.6.   Cu privire la sistemul de management al calităţii 96

V.   RECOMANDĂRI 104

VI.   VI. CALIFICATIV 108



4

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 40 / 2011



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

5

I.   INTRODUCERE

Evaluarea instituţională externă a Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu a avut ca obiective principale aprecierea 
performanţelor academice ale instituţiei, aprecierea calităţii procesului 
educativ, a calităţii cercetării ştiinţifice şi a managementului structurilor 
instituţionale, administrative şi de conducere.

Evaluarea instituţională externă a Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu a fost efectuată de către Agenţia Română 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în cadrul 
Proiectului: „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în 
context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la 
nivel de sistem şi instituţional” – POSDRU/2/1.2/S/1 (Codul 3 933), care se 
derulează începând cu 01.11.2008. 

Academia s-a oferit să participe la procesul de evaluare externă a 
calităţii academice în cadrul acestui program finanţat din fonduri europene. 

Activitatea de evaluare externă s-a desfăşurat în conformitate 
cu „Metodologia privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare 
provizorie şi acreditarea programelor de studiu şi a instituţiilor de învăţământ 
superior”, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă, elaborate de Consiliul ARACIS şi adoptate prin Hotărârea 
de Guvern nr. 1418/2006. De asemenea, această activitate a avut la bază 
„Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare 
şi a instituţiilor de învăţământ superior”, Partea I (Evaluarea externă în 
vederea acreditării programelor de studii) şi Partea a III-a (Evaluarea externă 
instituţională), şi „Codul de bune practici pentru Departamentele de asigurare 
a calităţii din instituţiile de învăţământ superior din România”. Ca urmare, 
prezenta broşură a fost elaborată pe baza „Raportului de autoevaluare 
instituţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu”, 
„Raportului de autoevaluare instituţională întocmit de studenţi”, Raportului 
de autoevaluare al programului de studii selectat pentru evaluarea calităţii 
(Managementul organizaţiei), Rapoartelor experţilor evaluatori din cadrul 
comisiei de evaluare externă, întocmite în timpul vizitei de evaluare la 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu din perioada 14-
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16 aprilie 2010, în care se includ: Raportul expertului Comisiei consultative, 
Raportul expertului Comisiei instituţionale, Raportul expertului străin, prof. 
univ. dr. Komar Ales, de la University of Defence, Brno, Republica Cehă, 
Rapoartele celor trei experţi de programe de studii, la care se adaugă 
Raportul studenţilor evaluatori şi Raportul de evaluare externă a calităţii 
la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu elaborat de 
directorul de misiune şi coordonatorul de misiune. De asemenea, la baza 
elaborării prezentei broşuri se află Raportul Departamentului de Evaluare 
a Calităţii al ARACIS şi Raportul Consiliului ARACIS privind evaluarea 
externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată, 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Scopul evaluării instituţionale externe a fost acela de a identifica 
şi certifica măsura în care Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
din Sibiu – universitate militară, parte componentă a sistemului naţional 
de învăţământ superior – răspunde interesului public şi se preocupă de 
creşterea calităţii, cu referire, mai ales, la următoarele componente ale 
activităţii academice:

- procesul educativ, de predare-învăţare, şi de cercetare ştiinţifică, 
prin asigurarea unui nivel calitativ corespunzător al programelor 
de studii şi al celor de cercetare, în conformitate cu standardele 
academice, făcute publice, ale acestei universităţi militare;

- exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi a 
certificatelor de studii.

Evaluarea instituţională externă a Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu şi-a propus ca obiective:

- să contribuie, alături de alte mecanisme, la promovarea şi 
asigurarea unei înalte calităţi în procesul de predare-învăţare;

- să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului un acces cât mai 
larg şi rapid la informaţii clare, de încredere şi explicite despre 
modul în care Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu oferă programe de studii, diplome şi calificări ce respectă 
cerinţele naţionale, în conformitate cu standardele academice 
europene şi principiile de calitate;

- să creeze premisele pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire a 
calităţii, acolo unde acestea se impun;
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- să aplice mecanisme de evaluare externă prin care sunt 
garantate calitatea procesului de predare-învăţare, transparenţa 
gestiunii şi responsabilitatea publică a Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Organizarea şi desfăşurarea evaluării instituţionale la Academia 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu s-a realizat cu respectarea 
tuturor prevederilor metodologice, specifice ARACIS, conform precizărilor 
de mai sus, pe baza unui program detaliat. Acest program a fost stabilit în 
colaborare cu instituţia vizitată, în ziua de 24.03.2010, în cadrul întâlnirii 
de la sediul ARACIS a coordonatorului echipei de experţi evaluatori şi 
secretarului ştiinţific cu persoana de contact şi reprezentatul studenţilor de 
la această universitate.

Evaluarea instituţională externă a avut în vedere, pe de o parte, 
instituţia în ansamblu şi, pe de altă parte, modul în care mecanismele 
instituţionale sunt implementate şi funcţionează la nivelul 
programelor de studii. În acest context, din totalul de un program de studii 
de licenţă acreditat şi două programe autorizate să funcţioneze provizoriu, 
desfăşurate în cadrul Facultăţii de Management Militar a Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, s-a selectat pentru evaluarea calităţii 
programul acreditat: Managementul organizaţiei (MO).

Comisia de evaluare externă instituţională a fost compusă din:
Director de misiune: Prof. univ. dr. Szamosközi Ştefan –  

Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca
Coordonator de misiune: Prof. univ. dr. Năstăsescu Vasile – 

Academia Tehnică Militară din Bucureşti 
Secretar ştiinţific: Dr. ing. Parepa Simion – 

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti 
Expert străin Prof. univ. dr. Komar Ales – 

University of Defence, Brno, Republica Cehă
Expert al Comisiei consultative 
şi de auditare

Prof. univ. dr. Gaşpar Dumitru – 
Universitatea de Vest din Timişoara 

Expert al Comisiei 
instituţionale pentru activităţi 
manageriale şi financiare

Prof. univ. dr. Cornescu Viorel – 
Universitatea din Bucureşti
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Student evaluator 1: Marcu-Orhean Mihaela – 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Student evaluator 2: Popescu Ramona – 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Expert militar Prof. univ. dr. Toma Gheorghe – 
Academia Naţională de Informaţii din 
Bucureşti

Expert de program – 
Managementul organizaţiei

Prof. univ. dr. Ani Matei – 
SNSPA din Bucureşti

Expert de program – 
Managementul organizaţiei

Prof. univ. dr. Ioan Petrişor – 
Universitatea de Vest din Timişoara

Se subliniază faptul că echipa de experţi evaluatori a ARACIS 
a inclus, între alţii, şi un expert străin (prof. univ. dr. Ales Komar, col. (r), 
de la Universitatea de Apărare din Brno, Republica Cehă), cunoscător al 
problemelor de învăţământ militar, doi studenţi evaluatori şi, de asemenea, 
un expert militar (prof. univ. dr. Gheorghe Toma, gl.(r), de la Academia 
Naţională de Informaţii din Bucureşti).

Aceşti membri ai echipei de experţi evaluatori ai ARACIS au 
întocmit rapoarte speciale, care constituie componente ale documentaţiei 
realizate în timpul vizitei de evaluare.

Prezenţa expertului militar a fost foarte utilă, având în vedere 
specificul universităţii evaluate – Academia Forţelor Terestre – ca instituţie 
cu misiuni asumate la nivel naţional, atât din punct de vedere educaţional, 
ca parte componentă a sistemului naţional de învăţământ superior, cât 
şi din punct de vedere militar, ca instituţie de învăţământ superior militar, 
subordonată Armatei, respectiv Forţelor Terestre.

Din partea conducerii Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu a participat, pe întreaga durată a vizitei de evaluare, 
col. prof. univ. dr. Benoni Sfârlog, rectorul şi comandantul Academiei. Ca 
persoană de contact a fost desemnat lt. col. prof. univ. dr. Ghiţă Bârsan, 
prorector, locţiitor al comandantului pentru învăţământ, preşedintele 
Comisiei de asigurare a calităţii educaţiei, iar reprezentantul studenţilor a 
fost Brăneanu Bogdan, care îndeplinea funcţia de reprezentant al studenţilor 
Academiei în Uniunea Studenţilor din România.
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Se apreciază buna colaborare a echipei de evaluare cu 
reprezentanţii Academiei – la nivel instituţional şi al programului de 
studii – atât în etapa de pregătire, cât şi în aceea de desfăşurare a 
vizitei de evaluare. Academia a dovedit seriozitate şi profesionalism în 
abordarea acestei activităţi, furnizând informaţii corecte şi complete 
asupra tuturor solicitărilor exprimate de evaluatorii externi.

Deşi activitatea membrilor echipei a cunoscut o diviziune a 
preocupărilor pe timpul vizitei, potrivit atribuţiilor stabilitate la numirea 
comisiei şi aşa cum se poate constata din Programul vizitei, totuşi fiecărui 
membru i s-a asigurat accesul neîngrădit la toate documentele şi activităţile 
analizate. Astfel, au fost consultate documente, precum:

• setul de informaţii care se raportează anual Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Consiliului Naţional 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) şi Consiliului 
Naţional pentru Cercetarea Ştiinţifică în Învăţământul Superior 
(CNCSIS);

• rapoartele de autoevaluare elaborate de instituţie, inclusiv 
documentele de autoevaluare specifice programelor de studii 
şi documentaţia de suport; Ghidul elaborării documentelor de 
autoevaluare ale instituţiei şi recomandările privind structura 
Raportului de evaluare internă (autoevaluare);

• informaţiile, din cadrul Academiei Forţelor Terestre şi din alte surse, 
despre ariile disciplinare selectate a fi evaluate, inclusiv evidenţa 
rezultatelor studenţilor la aceste discipline din cadrul universităţii, 
comparativ cu alte instituţii de învăţământ superior;

• rapoarte ale instituţiei elaborate de Agenţie sau de alte organisme 
relevante pe perioada ultimilor cinci ani.
Pe timpul vizitei, comisia de experţi evaluatori ai ARACIS a avut 

o colaborare foarte bună cu conducerea Academiei Forţelor Terestre, cu 
persoana de contact, cu responsabilii programelor de studii, cu persoanele 
cu funcţii în diferite compartimente şi, de asemenea, cu reprezentanţii 
studenţilor. 

Contactul direct cu personalul didactic, cu alte categorii de personal 
care asigură managementul academic şi administrativ, cu studenţii şi cu 
reprezentanţii absolvenţilor şi ai beneficiarilor au constituit momente de 
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maximă clarificare şi edificare asupra nivelului calităţii activităţilor din cadrul 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Principalele aspecte supuse atenţiei, prin verificare, examinare 
şi analiză, în cadrul vizitei de evaluare instituţională externă au fost 
următoarele:

- statutul juridic şi baza legală de funcţionare a Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ca instituţie de învaţământ 
superior, acreditată şi recunoscută, respectiv misiunea declarată;

- organizarea şi funcţionarea instituţiei şi a organelor de conducere 
academice şi administrative ale acesteia, în concordanţă cu 
legislaţia în vigoare;

- toate aspectele legale - profesionale, ştiinţifice şi etice - privind 
recrutarea, selectarea, pregătirea şi promovarea personalului 
didactic, de cercetare şi administrativ, în vederea îndeplinirii 
misiunii instituţiei;

- mecanismele de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, 
respectiv rezultatele aplicării acestor mecanisme la nivel 
instituţional şi la nivelul programelor de studii oferite de Academie;

- modul în care Academia Forţelor Terestre a utilizat referinţele, 
recomandările şi cerinţele incluse în Metodologia şi Standardele 
ARACIS privind asigurarea calităţii, precum şi modul în care 
elaborează şi aplică strategiile de creştere a calităţii procesului 
instructiv-educativ, cercetării ştiinţifice, structurilor instituţionale 
de conducere academică şi administrativă etc.;

- modul în care se utilizează referinţele externe incluse în 
Metodologia privind asigurarea calităţii şi în Codul de bune 
practici;

- sistemul intern de management al informaţiei şi contribuţia 
acestuia în monitorizarea internă a calităţii şi a respectării 
standardelor;

- modul de concepere, utilizare şi publicare a informaţiilor cu 
privire la programele de studii;

- standardele academice propuse de instituţie şi cele realizate de 
studenţi privind obţinerea calificărilor academice prezumate la 
absolvirea programelor de studii;
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- aprecierea experienţei studenţilor în procesul de învăţare; 
- modul în care informaţiile publice disponibile privind conţinutul 

şi calitatea programelor de studii şi cele privind standardele de 
acordare a diplomelor corespund cu realitatea şi au transparenţa 
cerută de documentele în vigoare şi reglementările asumate;

- îndeplinirea cerinţelor care vizează infrastructura şi baza 
materială a instituţiei în vederea asigurării condiţiilor optime 
de funcţionare din toate punctele de vedere (proces didactic, 
cercetare stiinţifică, dezvoltare, social, cultural-sportiv, servicii 
pentru studenţi, cadre didactice, public şi alte categorii etc.);

- activitatea financiar-contabilă a instituţiei, inclusiv preocupările 
pentru diversificarea surselor de finanţare proprii;

- modul în care se asigură calitatea activităţilor desfăşurate de 
corpul profesoral şi se aplică criteriile de evaluare şi modul în 
care eficienţa predării-învăţării este monitorizată, perfecţionată 
şi recompensată prin managementul universităţii;

- modul în care instituţia ridică nivelul calitativ al tuturor activităţilor 
de învăţământ, cercetare şi manageriale, în raport cu indicatorii 
de performanţă realizaţi la acreditare;

- aprecierea corpului profesoral al Academiei Forţelor Terestre cu 
privire la activitatea desfăşurată de Academie, posibilităţile de 
dezvoltare personală, modul şi atmosfera de lucru etc.;

- modul de recrutare a studenţilor, precum şi modul de urmărire a 
activităţii lor, pe toată durata studiilor, inclusiv modul de finalizare 
a acestor studii, prin acordarea diplomelor corespunzătoare 
calificărilor obţinute;

- aprecierea de către studenţi şi absolvenţi a mediului de învăţare 
oferit de Academie, respectiv a nivelului de cunoştinţe, abilităţi 
şi competenţe care să le permită o inserţie profesională rapidă;

- aprecierea de către angajatori a nivelului de cunoştinţe teoretice 
şi practice ale absolvenţilor şi a integrării acestora în instituţiile 
la care se angajează, precum şi a modului în care beneficiarii 
principali sprijină Academia şi colaborează cu aceasta.
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Toate aceste aspecte s-au analizat pe baza Dosarului de 
autoevaluare instituţională şi a Dosarelor de autoevaluare a 
programelor de studii, elaborate de către Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a altor documente puse la dispoziţie în 
cursul vizitei de evaluare, a informaţiilor publice disponibile pe site-ul 
Academiei, precum şi a informaţiilor culese în cursul discuţiilor purtate 
cu diverse grupuri-ţintă în cadrul întâlnirilor organizate cu prilejul vizitei de 
evaluare, şi anume cu: 

- echipa de management a Academiei (membrii Biroului Senatului, 
decanul Facultăţii de Management Militar, membrii Senatului, 
directorul general administrativ); 

- Şeful Secţiei Management educaţional, Şeful Secţiei Cercetare 
ştiinţifică, Şeful Biroului Stat major, Şeful Centrului de Pregătire 
militară, Şeful Biroului Evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, 
şefii de catedre, corpul profesoral, cercetători, instructori; 

- coordonatorii serviciilor universităţii: Serviciului Financiar-
Contabil, Serviciului de Resurse Umane, Bibliotecii etc.; 

- reprezentanţii altor structuri şi diferitelor comisii ale Academiei: 
Centrul de limbi străine, Compartimentul de comunicaţii şi 
informatică, Comisia de prognoză şi dezvoltare academică, 
Comisia de asigurare a calităţii educaţiei, Consiliul ştiinţific, 
Comisia de etică universitară, Comisia pentru activităţi 
studenţeşti, activităţi culturale şi sportive, Comisia pentru relaţii 
academice externe şi imagine universitară; 

- studenţi; 
- absolvenţi; 
- angajatori.
La întâlnirile cu studenţii, absolvenţii şi angajatorii au participat 

toţi membrii comisiei de evaluare (deci şi experţii evaluatori ai programului 
de studii) iar la celelalte întâlniri au fost prezenţi doar membrii echipei 
instituţionale, împreună cu expertul străin şi studenţii evaluatori. 

Modul de desfăşurare a vizitei de evaluare instituţională externă 
a fost monitorizat, din partea ARACIS, de către reprezentantul Comisiei 
consultative şi de auditare, domnul prof. univ. dr. Dumitru Gaşpar de la 
Universitatea de Vest din Timişoara.
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Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa 
de evaluare instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare şi 
a vizitei la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu sunt 
prezentare în capitolele următoare.

Această broşură conţine 5 anexe, în care sunt prezentate copii ale 
următoarelor documente: Raportul Consiliului ARACIS (Anexa A1), Raportul 
Departamentului de Asigurare a Calităţii al ARACIS (Anexa A2), Scrisoarea 
de răspuns a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
către ARACIS (Anexa A3), Raportul de evaluare instituţională al studenţilor 
evaluatori la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
(Anexa A4) şi Raport al experului străin prof. univ. dr. Ales Komar (Anexa 
A5). În anexele A4 şi A5 se găsesc, în detaliu, constatările, concluziile şi 
recomandările formulate de către studenţii evaluatori şi, respectiv, de către 
expertul străin, în cursul vizitei de evaluare externă la Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, din perioada14-16 aprilie 2010.
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II.   EVALUAREA EXTERNĂ A ACADEMIEI 
FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” 

DIN SIBIU LA NIVEL INSTITUŢIONAL

II.1.   prezentarea generală a instituţiei
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, denumită 

pe scurt AFT sau Academia, este o instituţie militară de învăţământ superior, 
cu sediul în Sibiu, strada Revoluţiei, nr. 3-5 (sediul, neschimbat până în 
prezent, este specificat în Decretul Ministerului Apărării Naţionale numărul 
XI, în baza Legii 137/1937), codul 550170, telefon 026.943.29.90, fax: 
026.921.55.54, 026.943.63.62, e-mail: office@armyacademy.ro şi pagina 
web: www.armyacademy.ro.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
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Conform datelor prezentate în Raportul instituţional de autoevaluare, 
Academia este succesoarea şi continuatoarea tradiţiilor Şcolii ostăşeşti, 
înfiinţată la Bucureşti, prin Porunca Domnească nr. 36 din 13 iunie 1846 
a domnitorului Gheorghe Bibescu, cu menirea „de a pregăti ofiţeri care să 
posede pregătirea militară impusă de cerinţele vremii şi să fie capabili să 
instruiască subunităţile după criteriile adoptate şi în alte armate din Europa”. 
Prin Decretul nr. 5376 din 17 decembrie 1920, se înfiinţează Şcoala 
Militară de Ofiţeri la Sibiu, care devine în septembrie 1946 Şcoala Militară 
de Infanterie iar în 1952 Şcoala Militară de Infanterie „Nicolae Bălcescu”. 
Între 1 iulie 1961 şi 1 noiembrie 1968 se schimbă denumirea de două ori: 
Şcoala Militară de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu” (1961-1962) şi Şcoala Militară 
Superioară de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu” (1962-1968). De la 1 noiembrie 
1968 până în martie 1991, această instituţie funcţionează sub denumirea 
de Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, iar din martie 1991 
se transformă în instituţie militară de învăţământ superior, cu numele de 
Institutul Militar de Infanterie, Grăniceri şi Chimie „Nicolae Bălcescu”. 
La 15 iulie 1995, Institutul devine Academia Trupelor de Uscat „Nicolae 
Bălcescu”. În sfârşit, denumirea actuală, Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”, este impusă prin Ordinul Statului Major General nr. 
G.2/0008 din 1 august 2000.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu este 
o institiţie militară de învăţământ superior, integrată în sistemul naţional 
de învăţământ, cu autonomie universitară garantată prin lege şi cu 
personalitate juridică, abilitată să organizeze şi să desfăşoare programe 
de studii universitare de licenţă, acreditate sau autorizate să funcţioneze 
provizoriu pentru formarea ofiţerilor de comandă pentru Forţele Terestre ale 
Armatei României şi alţi beneficiari din sistemul naţional de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională.

Emblema 
Academiei 
Forţelor 
Terestre 

„Nicolae 
Bălcescu” 
din Sibiu 

Steagul de 
identificare 

al 
Academiei 

Forţelor 
Terestre 
„Nicolae 

Bălcescu” 
din Sibiu



16

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 40 / 2011

În relaţiile sale cu societatea, Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu se identifică prin: nume, însemne şi sigilii (emblemă, 
drapel de identificare, insignă, ştampilă cu denumirea în clar), sediul 
rectoratului/ comandantului şi al universităţii, precizat anterior, prin ziua 
instituţiei (care se sărbătoreşte anual, la data de 13 iunie) şi prin deviza 
„MEREU ÎMPREUNĂ”. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este 
prezentată în imagine publică pe Internet, prin site-ul www.armyacademy.ro.

Academia este deţinătoare a Cartei Erasmus extinsă 2008-2013 
(cf. Anexa nr. 10 din Raportul instituţional de autoevaluare) şi în anul 2009 
a semnat contracte bilaterale cu Academia Forţelor Terestre din Slovacia şi 
Universitatea de Apărare din Brno (Cehia), în scopul realizării de mobilităţi 
de studenţi, cadre didactice şi cercetători ştiinţifici şi al dezvoltării de proiecte 
de cercetare comune (cf. Anexele nr. 11 şi 12 din Raportul instituţional de 
autoevaluare).

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a dobândit 
statutul de instituţie de învăţământ militar superior prin actele de înfiinţare, 
H.G. nr. 616/1995 (cf. Anexa nr. 14 din Raportul instituţional de autoevaluare) 
şi Ordinul General nr. 26/1995 al Ministrului Apărării Naţionale, fiind 
abilitată să desfăşoare programul de studii universitare de licenţă acreditat, 
Managementul organizaţiei, domeniul de studii universitare Ştiinţe militare 
şi informaţii, potrivit H.G. 410/2002 (cf. Anexa nr. 15 din Raportul instituţional 
de autoevaluare).

Ulterior, prin H.G. nr. 693/2003 (cf. Anexa nr. 16 din Raportul 
instituţional de autoevaluare), în baza acceptului Consiliului National de 
Evaluare Academică şi Acreditare, transmis cu nr. 652/2002, şi a Ordinului 
Ministrului Apărării Naţionale nr. M 43/2002, au fost autorizate să funcţioneze 
provizoriu programele de studii Management economico-financiar, din 
domeniul de studii universitare Ştiinţe militare şi informaţii, şi Administraţie 
publică, din domeniul de studii universitare Ştiinţe administrative. 

Regimul juridic al Academiei este confirmat prin H.G. 749 din 24 
iunie 2009 (cf. Anexa nr. 17 din Raportul instituţional de autoevaluare).

La data evaluării, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu funcţiona cu o singură facultate, şi anume Facultatea de Management 
Militar, frecventată de 622 de studenţi, înscrişi la studii universitare de licenţă. 
Activitatea studenţilor era îndrumată de 65 de cadre didactice atestate, din 
care 53 erau cadre didactice proprii, titularizate în învăţământul superior 
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şi cu funcţia de bază în Academie, cu normă de bază sau în regim de 
rezervare a postului. Exista şi personal nedidactic şi administrativ. În cadrul 
acestei facultăţi, erau în desfăşurare trei programe de studii universitare de 
licenţă, din care unul acreditat, Managementul organizaţiei, din domeniul 
de studii universitare Ştiinţe militare şi informaţii, şi două autorizate să 
funcţioneze provizoriu: Management economico-financiar, din domeniul de 
studii universitare Ştiinţe militare şi informaţii, şi Administraţie publică, din 
domeniul de studii universitare Ştiinţe administrative. Se menţionează faptul 
că programul Management economico-financiar, autorizat să funcţioneze 
provizoriu prin H.G. 693/2003, parcursese etapa evaluării externe în 
perioada 25-27.11.2009 şi era acreditat, conform Raportului ARACIS nr. 
225 din 15.01.2010, urmând să fie inclus în Hotărâre de Guvern.

Conform organigramei facultăţii, existau trei catedre care asigurau 
desfăşurarea procesului de educaţie şi de cercetare: Catedra de Ştiinţe 
Militare şi Manageriale, Catedra de Administraţie Publică, Ştiinţe Sociale şi 
Economice şi Catedra de Ştiinţe Tehnice. Pregătirea militară a studenţilor 
era asigurată prin Centrul de Pregătire Militară, cu ajutorul unui corp de 
instructori militari, care făceau parte din Catedra de Pregătire Militară 
Generală.  

Începând cu anul universitar 2010-2011, Academia a primit 
aprobarea Ministrului Apărării Naţionale pentru a organiza trei programe 
universitare de masterat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în regim 
de finanţare de la bugetul de stat şi cu taxă: Leadership organizaţional, 
Managementul capabilităţilor organizaţionale şi Management şi tehnologie, 
în domeniul de studii Ştiinţe militare şi informaţii, documentaţia necesară 
fiind depusă la ARACIS. Academia nu desfăşoară studii universitare de 
doctorat.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu constă în elaborarea de programe şi contracte 
de cercetare a căror tematică se înscrie în aria ştiinţifică a domeniilor de 
licenţă şi a domeniilor pentru care Academia are atestată capacitatea de 
a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare: Sociologie, Pedagogie şi 
Ştiinţe tehnologice. În cadrul acestei activităţi, colaborarea cu alte instituţii 
de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate reprezintă 
o preocupare permanentă a Academiei. Activitarea de cercetare este 
valorificată prin publicarea de cărţi, manuale, cursuri, articole în reviste 
de specialitate din ţară şi străinătate şi prin prezentarea de comunicări 
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la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. De asemenea, 
Academia editează trei publicaţii şi organizează periodic sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde şi workshop-
uri, la care participă cadrele didactice, cercetătorii, studenţii şi absolvenţii.

II.2.   Capacitatea instituţională a Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

II.2.1.  Misiunile şi obiectivele
Aşa cum se declară în Carta sa, 

Academia Forţelor Terestre (AFT) „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu este instituţia de învăţământ 
militar superior care „formează ofiţeri de 
comandă pentru toate armele/ specialităţile 
militare aparţinând Forţelor Terestre, precum 
şi pentru alte instituţii din sistemul naţional 
de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, licenţiaţi în domeniile de studiu şi 
specializările acreditate sau autorizate pentru 
funcţionare provizorie, apţi să acceadă, potrivit 
nevoilor armatei şi opţiunilor proprii, în etapa 
specializării în armă, capabili să-şi asume 
răspunderea îndeplinirii misiunilor şi să poată 
exercita, în strânsa lor conexiune, rolurile de 
conducător/ lider militar, luptător, specialist militar, educator şi cetăţean în 
serviciul naţiunii, devotaţi valorilor supreme: PATRIE, ONOARE, DATORIE”.

„De asemenea, instituţia organizează şi desfăşoară activităţi de 
cercetare ştiinţifică, consacrate dezvoltării şi  modernizării procesului de 
învăţământ şi aprofundării cunoaşterii în domenii de interes pentru armată 
şi alte instituţii beneficiare.”

Misiunea AFT este proiectată pe fundamentul Strategiei de 
transformare a Armatei României şi, în raport cu aceasta, a fost elaborat 
Planul strategic al AFT (cf. Anexa nr. 83 din Raportul instituţional de 
autoevalare). În cadrul managementului calităţii şi al monitorizării îndeplinirii 
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sarcinilor asumate, anual se elaborează Planul cu principalele activităţi, 
aprobat de Statul Major al Forţelor Terestre (SMFT).

 Garda de onoare

  Misiunile şi obiectivele asumate 
de către Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu sunt 
aprobate de SMFT şi, în esenţă, sunt 
următoarele:
a) în domeniul educaţional:
- formarea prin studii universitare 
de licenţă, pe filieră directă, a ofiţerilor 
de comandă pentru Forţele Terestre 
şi pentru alte instituţii beneficiare din 
sistemul naţional de apărare, astfel 
încât fiecare absolvent să poată 
exercita, în strânsa lor conexiune, 

rolurile de conducător/ lider militar, luptător, specialist militar, educator şi 
cetăţean în serviciul naţiunii, devotaţi valorilor supreme: Patrie, Onoare, 
Datorie; 

Festivitate de înmânare a volumului 
Cum să fiu militar

 
- aprofundarea prin studii 

universitare de masterat 
a pregătirii ofiţerilor 
licenţiaţi şi a altor 
beneficiari, astfel încât 
fiecare absolvent să 
poată acţiona inovativ în 
conducerea structurilor 
o r g a n i z a ţ i o n a l e 
subordonate şi în echipe 
de cercetare ştiinţifică 
interdisciplinare;

b) în domeniul cercetării ştiinţifice:
- cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniile în 

care instituţia are atestată/ acreditată capacitatea şi în domenii 
de interes pentru armată şi alte instituţii beneficiare;
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- cercetare ştiinţifică aplicativă în scopul modernizării proceselor 
de învăţământ proprii.

Elementele definitorii ale 
concepţiei de formare a 

ofiţerilor de comandă, conform 
misiunii instituţionale asumate 
de Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu

II.2.2.   Conducerea şi administraţia
Cadrul normativ intern de funcţionare a Academiei este stabilit 

prin Carta universitară a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 
elaborată în conformitate cu normele legale în vigoare. În baza şi pentru 
aplicarea prevederilor Cartei universitare, s-au elaborat şi aprobat de către 
Senatul universitar următoarele acte normative interne:

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu”;

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului universitar;
• Regulamentul organizării şi desfăşurării alegerilor conducerii 

academice;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de 

Management Militar;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Pregătire 

Militară;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sistemului de Evaluare 

şi Asigurare a Calităţii;
• Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi 

inovare în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”;
• Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor;
• Regulamentul privind examinarea şi notarea studenţilor;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei tutorelui în 

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”;
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• Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 
evaluarea periodică a programelor de studiu;

• Regulamentul de funcţionare a Bibliotecii universitare;
• Codul de etică universitară al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu”.
S-au elaborat şi se aplică metodologii privind:
- organizarea şi desfăşurarea admiterii;
- organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă;
- organizarea şi desfăşurarea practicii universitare;
- organizarea şi desfăşurarea evaluării interne a calităţii;
- organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice.

Senatul universitar: în timpul unei şedinţe ordinare (în stânga) şi în timpul înmânării 
Diplomei de Senator de Onoare (în dreapta)

La nivelul Senatului universitar funcţionează Comisia de etică 
universitară, care are rolul de a preveni abaterile membrilor comunităţii 
academice de la conduita morală adoptată instituţional, de a analiza faptele 
care, conform legii, nu constituie infracţiuni, dar care, conform Codului 
de etică universitară al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu şi 
Codului de etică în activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare, 
sunt considerate abateri de la morala şi deontologia profesională, şi de a 
adopta măsuri care să întreţină un climat psihosocial capabil să asigure 
funcţionalitatea Academiei la parametrii de performanţă. 
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Comisia de etică universitară a monitorizat respectarea deontologiei 
profesionale şi, atunci când a fost cazul, a iniţiat aplicarea procedurii de 
soluţionare a reclamaţiilor, conform prevederilor Statutului comisiei, având 
o activitate continuă, exigentă şi orientată pe prevenirea faptelor nedemne.

Controlul curent, organizat şi desfăşurat conform Metodologiei 
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării interne a calităţii educaţiei, 
constituie modalitatea principală prin care managementul instituţiei 
evaluează gradul de asigurare a calităţii educaţiei la nivelul structurilor de 
învăţământ subordonate. 

La finele fiecărui semestru, comisiile constituite la nivelul structurilor 
de învăţământ (facultate, centru de pregătire militară, catedre), respectiv 
persoanele cu responsabilităţi în domeniul asigurării calităţii elaborează 
rapoarte privind gradul de îndeplinire a standardelor de asigurare a calităţii. 
Aceste rapoarte constituie baza pentru autoevaluarea stării structurii 
Academiei şi pentru elaborarea Raportului de evaluare internă, document 
dezbătut şi aprobat anual în şedinţa Senatului universitar. Ulterior, raportul 
este adus la cunoştinţa comunităţii academice prin reţeaua INTRANET şi 
site-ul Academiei.

Instituţia are un sistem de conducere şi un regulament de funcţionare 
internă care respectă reglementările legale în vigoare. Mecanismul de 
alegere a reprezentanţilor studenţilor în consilii, senate şi alte structuri este 
clar descris în Carta universitară şi în regulamentele interne.

Sistemul de conducere utilizează sisteme informaţionale şi de 
comunicare proprii, de tip INTERNET şi INTRANET, acestea asigurând 
un grad ridicat de accesibilitate la date şi informaţii a tuturor membrilor 
comunităţii universitare.

Planul strategic al AFT, proiectat pe fundamentul Strategiei de 
transformare a Armatei României, este concretizat anual în Planul cu 
principalele activităţi, aprobat de Statul Major al Forţelor Tertestre (SMFT).

Reprezentanţi ai Academiei au fost şi sunt cooptaţi în grupurile de 
lucru constituite din specialişti la nivelul Ministerului Apărării Naţionale cu 
scopul de a elabora concepţii pe termen lung şi mediu de transformare a 
învăţământului militar superior românesc în acord cu evoluţiile europene în 
domeniu şi cerinţele funcţionării structurilor militare NATO. Ulterior, reperele 
furnizate de acestea sunt integrate în strategia instituţională.
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Academia dispune de o administraţie eficace şi riguroasă şi 
are mecanisme de control (la nivelul instituţiei şi al eşaloanelor militare 
superioare) şi de dezvoltare continuă a performanţelor administraţiei.

Structura financiar-contabilă îşi desfăşoară activitatea potrivit 
cadrului legislativ în vigoare, definit prin ordine ale Ministrului Apărării 
Naţionale, norme de aplicare ale acestora şi precizărilor Statului Major al 
Forţelor Terestre în domeniu, precum şi pe baza atribuţiilor funcţionale. 

Auditarea activităţii economico-financiare a instituţiei se face 
de către Direcţia de Audit Intern a Ministerului Apărării Naţionale prin 
intermediul Secţiei a V-a Audit Intern Braşov.

Controlul financiar preventiv propriu este organizat şi se exercită 
în conformitate cu legislaţia şi ordinele în vigoare. Pentru remedierea 
deficienţelor constatate s-au întocmit planuri de măsuri în care au fost 
prevăzute activităţi concrete de remediere a acestora.

Organigrama Academiei se regăseşte sub forma Statului de 
organizare, aprobat de Ministrul Apărării Naţionale. Posturile prevăzute în 
acest document sunt încadrate cu personal militar şi civil, care sunt atestate 
cu privire la calificarea şi competenţele profesionale necesare.

Actuala structură organizatorică a instituţiei asigură unitatea de 
concepţie şi coerenţa proiectării, desfăşurării, evaluării şi asigurării logistice 
a proceselor educaţionale.

Structurile administrative sunt organizate conform actelor 
normative civile şi militare în vigoare şi sunt încadrate cu personal competent 
privind asigurarea evidenţei documentelelor, materialelor etc., în sistem 
informatizat.

personalul de conducere (rector, prorectori, decan, prodecan şi 
şefii de catedră) este compus din cadre didactice titularizate în învăţământul 
superior, cu norma de bază în Academie, respectiv în Facultatea de 
Management Militar, fiind profesori sau conferenţiari universitari titulari şi 
nu se află în condiţii de rezervare a postului.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu este 
condusă de Senatul universitar, iar Facultatea de Management Militar de 
Consiliul facultăţii, organe colective de conducere academică conform 
prevederilor legale în vigoare.

Senatul universitar este alcătuit din 35 de membri, norma de 
reprezentare fiind diferenţiată pe categorii profesionale, astfel: pentru 
cadrele didactice universitare şi cercetători ştiinţifici norma este de 1/5, 
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pentru corpul instructorilor militari este de 1/9, iar pentru studenţi este de 
1/50, ceea ce asigură o pondere a acestora de cel puţin 25% din totalul 
membrilor Senatului.

Rectorul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
este profesor universitar recunoscut prin ordin al Ministrului Educaţiei şi 
îndeplineşte simultan şi funcţia de comandant, potrivit prevederilor legale 
în vigoare. Calitatea de comandant i-a fost conferită prin Ordinul Ministrului 
Apărării Naţionale M.P. 137 din 18.02.2009. Calitatea de rector a fost 
dobândită potrivit Legii nr. 128 privind statutul personalului didactic, prin 
alegeri secrete, în şedinţa Senatului universitar din data de 25.01.2010, şi a 
fost confirmată prin Ordinul nr. 3362 din 04.03.2010 al Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului.  

Alegerea cadrelor de conducere de la nivelul catedrelor (şefii 
de catedre), de la nivelul facultăţii (decan, prodecan, secretar ştiinţific) şi 
de la nivelul Academiei (rector, prorectori, secretar ştiinţific) s-a făcut cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Hotărârile şi deciziile organelor colective de conducere şi a 
persoanelor care îndeplinesc funcţii de conducere sunt bazate pe 
mecanisme transparente de decizie, sunt popularizate direct, dar şi 
public prin intermediul site-ului Academiei.

II.2.3.  personalul didactic
personalul didactic al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu este constituit, conform Legii 128/1997, din profesori 
universitari, conferenţiari universitari, lectori universitari/ şefi de lucrări, 
asistenţi universitari, preparatori universitari şi cadre didactice din Corpul 
instructorilor militari. Toţi aceştia au ocupat posturile didactice numai prin 
concurs, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare.

posturile didactice sunt constituite conform reglementărilor 
legale şi sunt precizate în Statul de organizare, document aprobat de Şeful 
Statului Major General. Numărul de posturi didactice raportat la numărul de 
studenţi respectă standardele specifice, astfel:

număr de posturi didactice/număr de studenţi = 82/622 = 1/7,58 >1/8.
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De asemenea, numărul de cadre didactice atestate în învăţământului 
superior raportat la numărul de studenţi respectă standardele specifice, 
fiind: 

număr de cadre didactice atestate/număr de studenţi = 65/622 = 1/9,56 > 1/12.

Pentru ocuparea posturilor didactice se respectă cerinţele la 
nivel naţional, care sunt completate exigent cu reglementări proprii, pentru a 
se asigura corectitudine, transparenţă şi îndeplinirea unor cerinţe specifice.

Urmare a aplicării prevederilor Legii 329/2009, în instituţie nu mai 
sunt încadrate cadre didactice pensionate.

Din totalul de 75 de posturi didactice universitare existente în stat, 
70 de posturi didactice sunt legal constituite. Din acestea, sunt ocupate cu 
cadre didactice proprii, titularizate în învăţământului superior şi funcţia de 
bază în Academie, cu normă de bază sau în regim de rezervare a postului, 
un număr de 53 de posturi (ceea ce reprezintă 75,71%). Din acestea din 
urmă sunt încadrate cu profesori universitari şi conferenţiari universitari un 
număr de 17 posturi (adică 32,02%).

II.2.4.  patrimoniul, dotarea şi resursele financiare
Baza materială de care dispune Academia corespunde nivelului 

standardelor de desfăşurare a unui proces de învăţământ de calitate. Totodată, 
există un plan de dezvoltare a acestei baze în strânsă corelaţie cu fondurile 
bugetare alocate.

Dotarea sălilor de curs şi de seminar şi a laboratoarelor didactice şi 
de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice 
şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa şi cu bunele 
practici internaţionale.

Academia dispune de 26 de cabinete de specialitate şi laboratoare 
proprii în care se desfăşoară activităţile cu caracter aplicativ pentru toate 
disciplinele cu caracter obligatoriu din planurile de învăţământ, acestea fiind 
dotate cu mijloace didactice şi cu soft-uri de evaluare şi autoevaluare adecvate 
îndeplinirii finalităţilor educaţionale propuse.

Se apreciază că Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
dispune de patrimoniul necesar desfăşurării unui proces educativ de calitate, în 
concordanţă cu planurile de învăţământ şi numărul de studenţi înmatriculaţi.
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Aula Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” şi Auditorium

Clădirile şi locaţiile pentru instrucţie (complexul de poligoane 
„Perii Dăii”, tabăra de instrucţie „Crinţu” şi poligonul de tragere „Poplaca”), 
echipate şi dotate conform specificului şi la nivelul altor academii militare 
din Europa, sunt în proprietatea MApN (100%) şi sunt date în folosinţă şi 
administrare Academiei.

Şedinţe aplicative în Laboratorul Leadership (în stânga) şi în Laboratorul Formare 
instructori militari (în dreapta)

Spaţiile destinate desfăşurării procesului de predare-învăţare 
sunt dotate cu mijloace didactice (laptop, calculatoare, videoproiector etc.) 
conform normativelor în vigoare. Academia dispune de o aulă de 558 m2 şi 
300 de locuri, 8 amfiteatre cu o suprafaţă totală de 780 m2 şi 500 de locuri, 
38 săli de seminar, cu 24 de locuri fiecare, cu o suprafaţă totală de 2280 
m2. Fiecare grupă de studenţi dispune de o sală proprie de studiu. Mărimea 
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formaţiilor de studiu (serii de predare şi grupe de studiu) este corelată cu 
capacitatea sălilor de curs şi seminar rezultat din aplicarea standardelor în 
vigoare.

Academia Forţelor Terestre dispune de laboratoare proprii, 
dotate corespunzător, pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din 
planurile de învăţământ care au prevăzute, prin fişa disciplinei/ programa 
analitică, activităţi de acest gen.

Laboratorul de Electrotehnică Laboratorul de Sisteme de armament

Activităţile didactice specifice sunt organizate şi desfăşurate 
conform normativelor în vigoare pe subgrupe de studiu, respectându-se 
standardele în vigoare.

Biblioteca universitară a AFT

  Pentru studiul şi însuşirea 
limbilor străine (obligatoriu limba 
engleză), instituţia mai asigură prin 
Centrul de limbi străine, aflat în 
subordinea sa administrativă, 
următoarele facilităţi: 4 laboratoare 
de specialitate (194 m2 şi 50 de 
locuri), 2 săli multimedia (64 m2 şi 
36 de locuri) şi 11 săli de specialitate 
(404 m2 şi 140 de locuri).

Biblioteca universitară este 
încadrată cu personal cu studii 

superioare de biblioteconomie sau 
filologie. Sunt asigurate 5 săli de 

lectură cu 170 de locuri de studiu ale Bibliotecii universitare şi 3 săli de 
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lectură ale Centrului de limbi străine cu 30 de locuri; se mai asigură acces 
direct la Internet (Sala Multimedia fiind dotată cu 18 calculatoare), sistem 
de căutare informatizată a titlurilor de carte, Bibliotecă virtuală cu acces pe 
bază de username şi parolă, utilizarea aparatelor video, pentru vizionarea 
casetelor din fondul bibliotecii, liste bibliografice, liste de noutăţi, bibliografii 
la cerere, multiplicare de documente etc.

Capacitatea sălilor de studiu/lectură ale bibliotecii raportată 
la efectivul de studenţi reprezintă 27,2%. Totodată, fiecare student are 
posibilitatea să ridice şi să studieze bibliografia recomandată în sala de 
studiu repartizată fiecărei grupe de studii.

Biblioteca universitară este proiectată cu acces liber la raft, existând 
totodată şi un program informatic de căutare a bibliografiei recomandate şi 
de acces la biblioteca virtuală pe bază de ID şi parolă.

 Una dintre sălile de lectură ale 
Bibliotecii AFT 

Fondul de carte propriu 
din literatura de specialitate română 
şi străină asigură un număr de 
exemplare suficient, pentru a acoperi 
integral necesităţile disciplinelor din 
planurile de învăţământ şi cererile 
studenţilor şi personalului. Totodată, 
este asigurat un număr suficient de 
abonamente la publicaţii şi periodice 
româneşti şi străine, corespunzător 
misiunii asumate.

Academia dispune de o editură recunoscută de către CNCSIS, 
înfiinţată în anul 1995 şi evaluată periodic din trei în trei ani. La sfârşitul anului 
2009 a fost depusă documentaţia de reevaluare a acesteia. Activitatea 
editurii este centrată pe asigurarea suporţilor informaţionali clasici (cărţi, 
cursuri, caiete de seminar etc.) şi a celorlalte lucrări necesare procesului de 
învăţământ cuprinse în Planul anual editorial, elaborat pe baza propunerilor 
şefilor de catedră şi compartimente şi aprobat de către Senatul Academiei. 

După multiplicarea într-un număr corespunzător, materialele sus-
menţionate sunt introduse în fondul de carte al Bibliotecii universitare şi 
puse la dispoziţia studenţilor şi personalului Academiei.
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Academia Forţelor Terestre din Sibiu dispune de un sistem 
informatic propriu, structurat pe trei reţele, două INTERNET şi una 
INTRANET. 

Accesul la Internet este posibil pe bază de username şi parolă din 
toate laboratoarele, sălile şi cabinetele dotate cu computere şi conectate 
la reţeaua respectivă. Astfel, personalul şi studenţii au acces permanent la 
Biblioteca virtuală a instituţiei prin intermediul unui program informatic de 
căutare şi la alte baze de date precizate în fişele disciplinelor.

Editura Academiei Forţelor Terestre şi expoziţie de carte organizată de această editură

Academia dispune şi de soft-uri corespunzătoare disciplinelor 
de studiu din planul de învăţământ şi posedă licenţe de utilizare a acestora. 

Prin programarea orară se asigură desfăşurarea lucrărilor aplicative 
la disciplinele de specialitate din planurile de învăţământ în laboratoare 
dotate cu tehnică de calcul, astfel încât la nivelul unei formaţii de studiu 
se asigură câte un calculator pentru fiecare student.

În baza unui protocol încheiat cu Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I” din Bucureşti şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, personalul 
Academiei poate accesa platforme de reviste ştiinţifice de cercetare 
în format integral şi baze de date bibliografice şi bibliometrice. De 
asemenea, instituţia a realizat demersuri în vederea includerii în proiectul 
Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică de Cercetare – ANELiS.

În incinta Academiei există Muzeul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”, care păstrează o serie de documente istorice mai vechi, dar şi 
de dată mai recentă, din istoria oştirilor româneşti, a Armatei Române, 
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Muzeul Academiei Forţelor Terestre

   în special a Forţelor Terestre, istoria 
de luptă pentru apărarea teritoriului 
şi a neamului românesc. Muzeul 
contribuie la cultivarea sentimentelor 
de patriotism şi de mândrie 
naţională ale studenţilor din 
Academie. În cadrul acestui muzeu 
funcţionează Cercul de muzeologie 
şi istorie, care este constituit din 
coordonatorul muzeului şi studenţi 
din Academie. Cercul are 
următoarele obiective: iniţierea 

studenţilor în muzeologie; îmbogăţirea patrimoniului muzeului şi realizarea 
de expoziţii foto-documentare cu ajutorul studenţilor; completarea 
cunoştinţelor studenţilor din domeniul istoriei; organizarea de concursuri pe 
teme de istorie; contactarea altor muzee pentru obţinerea de informaţii, 
documente etc. Pe site-ul Academiei a fost postat Muzeul virtual, proiectul 
fiind realizat de studenţi sub conducerea muzeografului.

Sala de sport şi bazinul de înot

În campusul universitar, Academia dispune de terenuri sportive, 
săli de sport, piste cu obstacole şi bazin de înot, echipate şi dotate 
conform specificului şi profilului, accesibile studenţilor şi personalului, 
conform unui program orar aprobat. Dintre dotările bazei materiale de 
acest fel, se remarcă o sală de sport multifuncţională (gimnastică, jocuri 
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sportive, exerciţii de forţă) de 1856 m2, o sală de judo de 100 m2, un bazin 
de înot acoperit, cu dimensiuni olimpice, o sală de arte marţiale, o pistă de 
obstacole tip C.I.S.M. (Consiliul Internaţional al Sportului Militar), o pistă cu 
obstacole, model autohton, un poligon de aruncare a grenadelor,  terenuri 
de volei, handbal, baschet şi tenis de câmp.

pista de obstacole tip C.I.S.M.

În poligoane şi tabere există utilităţi sportive cum ar fi: poligon 
pentru călire fizică şi psihică, terenuri de fotbal şi handbal, pârtii de schi, 
porticuri de gimnastică etc.

Nivelul ridicat de dotare a bazei materiale, precum şi gradul de 
funcţionalitate al acesteia au permis organizarea şi desfăşurarea de 
competiţii la nivel naţional şi internaţional, cum ar fi Campionatul naţional 
universitar de judo (ediţiile 2004 – 2008), Campionatul naţional militar de 
pentatlon (ediţiile 2003 – 2009), Concursurile sportive şi aplicative militare 
de vară (ediţiile 2003 – 2009), Campionatul internaţional de triatlon militar 
(ediţia 2007), Cupa AFT – West Point (ediţia 2004) şi asigurarea condiţiilor 
optime de pregătire pentru echipe sportive divizionare ale cluburilor Steaua 
Bucureşti, Rapid Bucureşti, Inter Sibiu etc.

Instrucţie la munte în condiţii de iarnă
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 Instrucţie în poligon cu armament uşor de infanterie şi pe lacul unei tabere de 
instrucţie

Baza materială a AFT asigură condiţii de viaţă şi studiu adecvate 
studenţilor, care sunt supuşi unor solicitări fizice şi intelectuale intense. 
Astfel, pentru studenţi sunt asigurate spaţii de cazare de tipul cămin 
studenţesc în incinta campusului (cazărmii), existând şi o capacitate 
de cazare suplimentară, de 300 de locuri, şi, în plus, un pavilion de 200 
de locuri, care, la momentul vizitei de evaluare, era în stadiu avansat de 
reparaţie capitală. 

AFT mai dispune de o cantină studenţească, dotată şi încadrată 
corespunzător, care are o capacitate de 900 de locuri. 

AFT oferă asistenţa medicală oportună şi calificată în cabinetul 
medical, care include un salon de consultaţii şi tratamente, saloane de 
internare, salon de fizioterapie şi depozit farmaceutic. Există, de asemenea, 
un cabinet stomatologic cu atelier de tehnică dentară.

Prin dotări şi încadrare cu personal calificat corespunzător, 
Academia mai asigură consiliere psihologică, servicii culturale, prin cele 2 
cluburi cu o capacitate totală de cca. 50 locuri, dotate cu aparatură radio, 
video, TV şi jocuri recreative, şi participarea la spectacole, excursii sau alte 
manifestări cultural-educative ale căror costuri sunt suportate de Academie.

Academia Forţelor Terestre din Sibiu poate asigura şi serviciul 
religios pentru cadre şi studenţi, dispunând de o capelă de rit ortodox.

Oferta condiţiilor de studiu şi viaţă universitară este completată 
şi de alte servicii, cum ar fi numeroasele bufete în regim automat sau cu 
servire, pentru desfacerea produselor de patiserie, răcoritoare etc.
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Principala sursă financiară o reprezintă susţinerea financiară 
directă şi materială de către Ministerul Apărării Naţionale prin Statul Major 
al Forţelor Terestre şi alte structuri ale sale, în condiţii bine precizate de 
legislaţia în vigoare, generală sau specifică.

Academia dispune şi de rezerve financiare constituite pe baza 
bugetului propriu de venituri şi cheltuieli şi de un Plan propriu de achiziţii 
publice.

Formele de sprijin material pentru toţi studenţii se concretizează în 
asigurarea gratuită de bunuri şi servicii după cum urmează:

- ţinută, materiale de igienă şi rechizite, conform normelor 
specificate în L 4/14 Instrucţiunea privind asigurarea cu 
echipament şi materiale de resortul echipamentului pentru 
personalul Ministerului Apărării Naţionale;

- hrănire, în baza L 4/1 Instrucţiuni privind hrănirea personalului 
Ministerului Apărării Naţionale pe timp de pace;

- mobilierul, utilajele, obiectele de inventar şi materialele de 
cazare, conform Ordinului M 45 al Ministrului Apărării Naţionale 
pentru aprobarea Normelor tehnice de domenii şi infrastructuri 
din 29.05.2008.

Studenţii beneficiază şi de bursele sociale, publicaţiile periodice şi 
de alte servicii oferite de Fundaţia „Ştefan Guşă” şi de Asociaţia cadrelor 
militare în rezervă. Ca o recunoaştere a performanţelor înalte în învăţare, 
a fost instituit, începând cu anul universitar 2006-2007, Premiul „Nicolae 
Bălcescu”. Premiul reprezintă cea mai înaltă distincţie onorifică acordată 
anual unui student militar sau absolvent al instituţiei din ultimele 3 promoţii 
pentru fapte vizibile în afara instituţiei. Valoarea financiară a premiului se 
stabileşte anual prin hotărâre a Senatului universitar. Condiţiile de depunere 
a candidaturii, procedura de acordare a premiului, precum şi alte detalii 
organizatorice şi de altă natură sunt precizate în Regulamentul de acordare 
a Premiul „Nicolae Bălcescu” (cf. Anexa nr. 101 a Raportului instituţional de 
autoevaluare).
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II.3.   Eficacitatea educaţională a Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

II.3.1.  Admiterea, promovarea anului de studiu şi transferul

II.3.1.1.  principii ale politicii de admitere la programele 
de studiu oferite

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu dezvoltă 
numai învăţământ la forma ZI şi numai pe locuri finanţate de la bugetul de 
stat prin ministerele beneficiare. 

În anul universitar 2009-2010, când a avut loc vizita de evaluare 
externă, toate studiile erau numai de licenţă (ciclul I), urmând ca din noul an 
universitar (2010-2011) să fie puse în aplicaţie şi două programe de studii 
de masterat (ciclul II), pentru care existau deja autorizările necesare pe plan 
naţional şi al organelor militare ierarhic superioare.

Oferta educaţională a Academiei Forţelor Terestre se adresează, 
fără discriminare, atât băieţilor cât şi fetelor, în momentul evaluării externe 
existând un număr semnificativ de fete în toţi anii de studii. 

În baza protocoalelor bilaterale semnate între Ministerul Apărării 
Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Moldova, în 
perioada 1996-2006, insituţia a şcolarizat 114 studenţi moldoveni.

Curs festiv – înmânarea cheii promoţiei
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procedurile de recrutare şi admitere a studenţilor militari 
sunt clar definite, popularizate, reglementate prin regulamente şi ordine 
aprobate la nivelul Senatului, dar şi de eşaloanele militare superioare. 
Promovarea ofertei educaţionale şi recrutarea candidaţilor se realizează 
de către structuri specializate ale MApN. Totodată, Academia realizează 
promovarea ofertei sale educaţionale şi prin intermediul site-ului propriu.

Se aplică o politică transparentă în ceea ce priveşte admiterea 
la programele de studii universitare. Astfel, Metodologia organizării şi 
desfăşurării admiterii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” în 
anul universitar 2010-2011 a fost aprobată de Senatul universitar şi s-au 
publicat pe site-ul instituţiei, cu 6 luni înainte de data derulării concursului 
de admitere, atât condiţiile de înscriere, cât şi tematica disciplinelor. 
De asemenea, metodologia a fost distribuită şi la birourile judeţene de 
informare-recrutare.

Academia beneficiază de structuri specializate pentru recrutarea 
şi selecţia iniţială a candidaţilor, având în teritoriu o reţea de birouri de 
informare-recrutare şi trei centre zonale de selecţie şi orientare prin care se 
promovează informaţii reale şi corecte despre programele de studii.

Astfel, birourile de informare-recrutare judeţene (care sunt structuri 
militare specializate în recrutarea candidaţilor) asigură informarea corectă 
şi oportună a potenţialilor candidaţi cu privire la oferta educaţională a 
Academiei, iar centrele zonale de selecţie şi orientare desfăşoară selecţia 
candidaţilor prin testarea capacităţii de efort fizic, psihologice şi 
medicale, în baza unor criterii şi standarde instituţionalizate la nivelul 
Ministerului Apărării Naţionale.

Academia anunţă public, cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare, 
pe site-ul propriu şi pe cel al Ministerului Apărării Naţionale, precum şi prin 
birourile de informare-recrutare şi cele trei centre zonale de selecţie şi 
orientare, condiţiile, probele şi bibliografia admiterii.

II.3.1.2.  Practici de admitere
Înscrierea la concursul de admitere organizat de Academie 

se face pe baza dosarului de candidat, transmis de Centrele zonale de 
selecţie şi orientare Breaza, Câmpulung Moldovenesc şi Alba-Iulia. 
În Academie se organizează a doua etapă a admiterii, constând în două 
probe prin care se evaluează competenţa lingvistică (limba engleză) şi 
cunoştinţele şi competenţele în domeniul diferitelor discipline, stabilite 
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prin hotărâre a Senatului universitar, pentru fiecare domeniu de studii. În 
această etapă a admiterii, participă numai candidaţii declaraţi „ADMIS“ 
după selecţia realizată în centrele zonale de selecţie şi orientare. Candidaţii 
participă la concurs pe locuri alocate distinct de MApN şi, respectiv, de 
ceilalţi beneficiari.

Dinamica cifrelor de şcolarizare, pe specializări universitare şi pe 
instituţie, în perioada 2003-2009 

Obiectivul concursului îl constituie ierarhizarea candidaţilor în 
vederea accederii în cadrul programelor de studii organizate de Academia 
Forţelor Terestre în baza mediei ponderate a notelor obţinute la probele de 
concurs.

II.3.1.3.  Promovarea anului de studiu şi transferul
promovarea anului de studiu este condiţionată atât de obţinerea 

notei minime la disciplinele de studiu, care este 5,00 (cinci), cât şi de 
dobândirea numărului alocat de credite de studii transferabile.

Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, 
facultăţi şi specializări este reglementat prin Regulamentul activităţii 
profesionale a studenţilor militari, potrivit căruia transferul nu se efectuează 
pe parcursul anului de învăţământ. Durata studiilor de licenţă este de 3 ani.

Se constată, aşadar, că Academia Forţelor Terestre din Sibiu are 
învăţământul organizat şi pe deplin funcţional în deplină concordanţă 
cu cerinţele şi obiectivele procesului Bologna. 

II.3.1.4.  Conţinutul programelor de studii 
În acord cu misiunea asumată, procesul formativ gestionat de 

Academia Forţelor Terestre din Sibiu se situează la baza ciclului de formare 
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a resursei umane de calificare superioară în domeniul managementului 
structurilor militare, fundamentând devenirea în cariera militară. Astfel, 
procesul se finalizează cu acordarea primului grad de ofiţer şi asigură 
accesul la studii universitare de masterat, precum şi în şcolile de aplicaţie 
pentru specializarea în armă şi pregătirea pentru prima funcţie. Ulterior 
acestei etape, absolvenţii Academiei sunt repartizaţi în totalitate în unităţi 
ale MApN şi ale celorlalţi beneficiari.

Determinări ale curriculum-ului educaţional al Academiei 
Forţelor Terestre din Sibiu

Statul Major al Forţelor Terestre (SMFT), în calitate de beneficiar, 
a elaborat comanda socială ce conţine necesităţile concrete de pregătire 
profesională a ofiţerilor de comandă, pe care le-a precizat în Modelul 
absolventului (cf. Anexa nr. 61 din Raportul instituţional de autoevaluare).

Diversificarea specializărilor univesitare, începând cu anul 
universitar 2002-2003, a reprezentat o necesitate determinată de evoluţiile 
înregistrate în dinamica fenomenului politico-militar contemporan, pe 
de o parte, şi în plan social, pe de altă parte, concretizate în creşterea 
complexităţii misiunilor Forţelor Terestre, în noi dimensiuni ale acţiunii 
militare şi în reforma organismului militar românesc, în concordanţă cu 
schimbările ce se petrec în spaţiul militat euroatlantic. În acest context, 
la nivelul Academiei, s-a realizat adaptarea sistemului de pregătire a 
studenţilor, prin adăugarea la specializarea Managementul organizaţiei, 
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pentru care instituţia era acreditată, a două noi specializări universitare: 
Management economico-financiar şi Administraţie publică.

Astfel, pentru a răspunde necesităţilor de ordin operaţional 
referitoare la acţiunea eficace şi competentă a ofiţerilor în exercitarea actului 
de conducere în misiuni de menţinere a păcii sau în misiuni derulate în 
condiţii specifice (de criză etc.), acestea având un conţinut radical schimbat 
faţă de misiunile clasice, s-a conturat necesitatea pregătirii absolvenţilor 
pentru a fi în măsură să se integreze în sistemul de administraţie publică. 
Aşadar, specializarea Administraţie publică acoperă o necesitate 
funcţională din ce în ce mai evidentă în procesul de îndeplinire a misiunilor 
specifice acţiunilor militare contemporane. Se impune, deci, diferenţierea 
cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în cadrul specializării vizate, 
în raport cu cele dobândite în cadrul specializării similare gestionate de 
instituţiile de învăţământ superior civil, deoarece se au în vedere competenţe 
şi capacităţi specifice, adaptate, cu preponderenţă, situaţiilor limită, pentru 
care instituţia militară pregăteşte.

Cu aceleaşi argumente, de specificitate generată de domeniul militar, 
se justifică şi specializarea Management economico-financiar. De asemenea, 
adoptarea şi implementarea Sistemului de Planificare, Programare, şi 
Estimare Bugetară la nivelul NATO şi al Armatei României a impus susţinerea 
acestei specializării în cadrul domeniului Ştiinţe militare şi informaţii.

Diversitatea specializărilor a fost impusă şi de o serie de factori de 
natură socială, între care se aminteşte facilitarea integrării rapide a cadrelor 
militare în mediul civil, în situaţia unei cariere militate de scurtă durată. 
Totodată, conform precizărilor din Raportul instituţional de autoevaluare, 
„diversificarea specializărilor universitare a avut la bază şi raţiuni de natură 
organizaţională şi insituţională referitoare la imaginea socială a organizaţiei 
militare, calitatea resursei umane recrutate şi selecţionate pentru a fi admisă 
în sistem, precum şi necesitatea asigurării dezideratului ca Academia 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” să devină insituţie de învăţământ 
superior competitivă, integrată în sistemul naţional de învăţământ şi 
compatibilă cu instituţiile similare din armatele moderne”. 

Anual, în cadrul convocărilor organizate de eşaloanele superioare, 
se colaborează atât cu structurile militare beneficiare, cât şi cu instituţiile 
militare de  învăţământ similare şi cu şcolile de aplicaţii, în vederea 
armonizării demersurilor educaţionale şi păstrării relevanţei acestora în 
raport cu competenţele necesare resursei umane înalt calificate din cadrul 
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Forţelor Terestre ale Armatei României. În consecinţă, se actualizează 
periodic fişele şi programele analitice ale disciplinelor pentru fiecare serie 
de studenţi. Cu acest prilej, se reformulează conţinutul temelor şi şedinţelor 
aplicative, numărul şi distribuţia orelor, se introduc noi teme şi lucrări de 
laborator, actualizându-se conţinutul lor ştiinţific. 

În conformitate cu Modelul absolventului, propus de SMFT, se 
conturează:

• un trunchi comun al cunoştinţelor şi competenţelor generale şi 
specifice, care le permite absolvenţilor să ocupe funcţii de la baza 
ierarhiei militare şi să exercite rolurile asociate status-ului de ofiţer la 
nivelul structurilor militare respective, în contextul diferitelor misiuni 
atribuite de eşaloanele superioare în situaţii de pace, criză şi război;

• un trunchi de specialiate, în acord cu standardele specifice 
profesiilor existente în viaţa civilă.
Astfel, Academia formează ofiţeri de comandă cu pregătire în 

domenii vitale pentru funcţionarea şi devenirea organizaţiei militare, cum 
sunt cele ale ştiinţei şi practicii militare, economice, financiare, juridice, 
informatice, ale sistemului integrat al administraţiei publice în situaţii de 
criză şi război etc. 

Aspectele menţionate se regăsesc în arhitectura specifică a 
planurilor de învăţământ proiectate pentru toate programele de studii, care 
sunt avizate de DMRU şi MECTS şi aprobate de Satul Major General.  

Fiecare program de studii se prezintă sub forma unui pachet de 
documente care include:

- studiul de fundamentare;
- obiectivul general: „formarea ofiţerilor de comandă pentru Forţele 

Terestre şi pentru alte instituţii beneficiare din sistemul naţional de 
apărare, prin studii universitare de licenţă, astfel încât fiecare absolvent 
să poată exercita, în strânsa lor conexiune, rolurile de conducător/ 
lider militar, luptător, specialist militar, educator şi cetăţean în serviciul 
naţiunii, devotaţi valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie”;

- obiectivele specifice, care vizează formarea de competenţe 
profesionale şi transversale;

- planul de învăţământ;
- fişele disciplinelor;
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- politica de recrutare a studenţilor şi practicile de admitere;
- organizarea studenţilor şi a personalului didactic;
- standardele de asigurare a calităţii pentru activităţile şi resursele 

de învăţare subsumate programului de studii;
- modalitatea de organizare şi conţinutul examenului de finalizare a 

studiilor. 
Obiectivele specifice ale specializării Managementul organizaţiei 

sunt precizate în tabelul de mai jos.
Obiectivele specifice ale specializării Managementul organizaţiei

Competenţe 
profesionale

Competenţe 
cognitive

• identificarea informaţiilor relevante care definesc domeniul Ştiinţe 
militare şi informaţii şi specializarea Managementul organizaţiei din 
diverse surse de informare alternative, respectiv contextele sociale 
şi organizaţionale, şi din literatura de specialitate;
• explicarea, analizarea critic-constructivă şi simularea tendinţelor 
de evoluţie ale fenomenului militar, în contextul social-global, 
european şi naţional, ale organizaţiei şi proceselor organizaţionale, 
ale omului, în contextul organizaţional, pe baze teoretice ştiinţifice;
• identificarea, analizarea, evaluarea, sintetizarea, sistematizarea 
şi operarea cu informaţiile necesare şi suficiente pentru elaborarea 
deciziilor la nivelul organizaţiilor, în general, şi la nivelul organizaţiei 
militare, în special;
• formularea adecvată, inclusiv în limba engleză, a deciziilor în 
comunicarea profesională în diferite contexte situaţionale din 
organizaţii, îndeosebi din organizaţia militară;

Competenţe 
acţional-

funcţionale

• planificarea, organizarea, coordonarea şi evaluarea modalităţilor 
de implementare a deciziilor la nivelul organizaţiilor, în general, şi 
la nivelul organizaţiei militare, în special;
• utilizarea, cu asistenţă specializată, a instrumentelor ştiinţifice 
de investigare, documentare, evaluare etc., pentru fundamentarea 
deciziilor şi soluţionarea diferitelor situaţii problematice concrete 
din organizaţia militară;
• aplicarea metodologiilor performante de instruire şi educare a 
subordonaţilor;
• combinarea inovaţiei şi creativităţii în formularea de soluţii noi, 
în situaţii organizaţionale definite;
• utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în situaţii 
specifice organizaţiei militare.
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Competenţe 
transversale

Competenţe
de rol

• asumarea şi exercitarea funcţională de roluri manageriale la nivelul 
unor structuri organizaţionale luptătoare, de sprijin sau logistice de 
nivel tactic din organizaţia militară;

• asumarea şi exercitarea funcţională a rolului de lider al structurilor 
organizaţionale în spiritul normelor şi valorilor militare;

• asumarea şi exercitarea funcţională, în câmpul tactic, a rolului de 
luptător, individual şi în echipă;

• asumarea şi exercitarea funcţională a rolului de educator al 
subordonaţilor în spiritul integrării şi adaptării la solicitările din 
organizaţia militară şi la cele sociale;

• asumarea şi exercitarea funcţională a rolului de cetăţean cu 
deschidere către valorile universale şi în spiritul dragostei de patrie 
şi de neam, capabil să îmbine armonios interesele proprii şi cele ale 
apărării naţiunii;

• atribuirea funcţională de roluri oamenilor cu care interacţionează în 
contextele profesionale şi sociale. 

Competenţe 
de dezvoltare 

personală
şi profesională

• autoevaluarea corectă în scopul determinării necesităţilor de 
perfecţionare a pregătirii proprii;

• gestionarea din punct de vedere funcţional a propriei cariere 
profesionale în corelaţie cu necesităţile de pregătire proprii şi cu 
facilităţile de dezvoltare oferite de organizaţia militară.

Un obiectiv explicit al formării studenţilor militari din AFT vizează 
dezvoltarea aptitudinală şi motrice, a rezistenţei fizice şi psihice pentru 
acţiuni desfăşurate în condiţii geofizice deosebite. În acest scop, concepţia 
de formare include şi un program de educaţie fizică militară, la care se 
adaugă, complementar, obligativitatea studenţilor militari de a practica cel 
puţin un sport individual sau de echipă.

Laboratorul Autocunoaştere şi dezvoltare 
aptitudinală Dezvoltarea aptitudinilor fizice
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Se constată că structura şi conţinutul programelor de studii 
respectă cerinţele normative formulate în Metodologia de evaluare externă, 
standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă 
a ARACIS, precum şi criteriile de alocare şi dobândire a a creditelor de 
studii transferabile în sistem european – ECTS, exprimate în Metodologia 
de alocare şi transfer a creditelor de studii.

Astfel, alocarea creditelor se face în conformitate cu practica 
internaţională (Sistemul European de Credite Transferabile – ECTS), potrivit 
căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea 
normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, 
de regulă, unui semestru de învăţământ superior.

Creditele se alocă tuturor disciplinelor din componenta academică 
(obligatorii, opţionale şi facultative) cuprinse în planurile de învăţământ, 
inclusiv la activitatea de elaborare şi susţinere cu succes a lucrării de 
finalizare a studiilor, specifică ciclului de studii universitare (licenţă sau 
masterat), şi activitatea de practică universitară. 

În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină/ activitate 
s-a avut în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă pe care o solicită 
disciplina/ activitatea respectivă raportată la cantitatea de muncă totală, 
necesară pentru a promova un an de studii. Cantitatea de muncă vizează 
atât orele de prezenţă a studentului la cursuri, seminarii şi laboratoare, cât 
şi numărul de ore alocate studiului individual, elaborării de lucrări, cercetării 
etc., necesare acestuia pentru pregătire, în vederea promovării disciplinei 
respective. Importanţa disciplinei în cadrul planului de învăţământ şi gradul 
de dificultate a conţinuturilor educaţionale specifice nu au reprezentat 
criterii pentru sporirea numărului de credite alocate. Astfel, creditele alocate 
unei discipline s-au exprimat în valori întregi, nu mai puţin de trei.

Fiecare disciplină cuprinsă în planurile de învăţământ are fie o 
fişă, pentru componenta academică, întocmită conform modelului din 
Metodologia de realizare a Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul 
Superior elaborată de ACPART şi aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 4430/2009, fie o programă analitică, 
pentru componenta militară, în care sunt precizate obiectivele disciplinei, 
conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar 
şi activităţi aplicative, pe teme, sistemul de evaluare a studenţilor şi 
bibliografia minimă.
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Activităţile didactice prevăzute în aceste documente (cursuri, 
seminarii, lucrări de laborator, aplicaţii etc.) şi tematica acestora sunt 
concepute într-o succesiune logică a formării competenţelor generale şi de 
specialitate, având în vedere compatibilitatea cu domeniul şi specializarea, 
cu cadrul ocupaţiilor din România, cu planurile şi programele de studii 
similare din ţările Uniunii Europene şi din alte state. Totalul orelor distribuite 
pe semestre, discipline şi repartizarea pe forme de activitate didactică sunt 
preluate din planurile de învăţământ ale specializărilor universitare.

II.3.1.5.  Rezultatele învăţării
Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii
Examenul de licenţă este organizat cu respectarea prevederilor 

Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
metodologiei proprii, aprobate anual de Senatul universitar. 

Situaţia numerică a absolvenţilor, pe specializări, care s-au înscris 
la examenul de licenţă, şi, respectiv, au promovat acest examen în perioada 
2003-2009, este prezentată în figurile alăturate.
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Promovabilitatea, în procente, la examenul de licenţă, pe specializări, în perioada 2003-2009 

Din perspectiva programului de pregătire militară generală, sunt relevante, pentru 

calitatea procesului formativ derulat în Academie, rezultatele obţinute de promoţiile de 

absolvenţi la evaluările externe anuale efectuate de beneficiari, în speţă de reprezentanţi ai 

SMFT şi ai structurilor militare subordonate acestuia.  

Absolvenţii instituţiei, după înaintarea în grad, sunt repartizaţi în unităţile 

beneficiarilor (MApN, MAI), conform reglementărilor specifice. 

Ceremoniale de înaintare în grad a promoţiilor 

Integrarea funcţională a absolvenţilor în structurile multinaţionale, constituite 

pentru a desfăşura misiuni în diferite teatre de operaţii, a fost şi este facilitată de 

funcţionalitatea programului de învăţare a limbilor străine, planurile de învăţământ precizând 

pentru competenţa lingvistică la limba engleză atingerea nivelului 2.2.2.2, conform 

standardului militar STANAG 6001. Anual, o comisie specializată a Direcţiei Management 

Resurse Umane (DMRU) evaluează nivelul competenţei lingvistice dobândit de absolvenţii 

pregătiţi pentru necesităţile MApN. 
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Integrarea funcţională a absolvenţilor în structurile multinaţionale, 
constituite pentru a desfăşura misiuni în diferite teatre de operaţii, a fost şi 
este facilitată de funcţionalitatea programului de învăţare a limbilor străine, 
planurile de învăţământ precizând pentru competenţa lingvistică la limba 
engleză atingerea nivelului 2.2.2.2, conform standardului militar STANAG 
6001. Anual, o comisie specializată a Direcţiei Management Resurse 
Umane (DMRU) evaluează nivelul competenţei lingvistice dobândit de 
absolvenţii pregătiţi pentru necesităţile MApN.

Viabilitatea concepţiei şi eficacitatea procesului de formare desfăşurat 
în Academia Forţelor Terestre sunt atestate de implicarea competentă a 
aproximativ 85% din absolvenţii instituţiei în desfăşurarea misiunilor 
structurilor militare româneşti şi multinaţionale din diferite teatre de 
operaţii (Irak, Afganistan, Kosovo etc.).

Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare
Din datele existente la nivelul instituţiei, aproximativ 38% dintre 

absolvenţii ultimelor două promoţii ale studiilor universitare de licenţă sunt 
admişi la studii universitare de masterat, indiferent de domeniu.

Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare de 
masterat, pe serii şi specializări

Având în vedere că, începând cu anul universitar 2010-2011, în 
cadrul procesului de transformare a învăţământului militar superior, instituţia 
are aprobarea Ministrului Apărării Naţionale pentru a organiza trei programe 
universitare de masterat în domeniul de studii Ştiinţe militare şi informaţii 
(Leadership organizaţional, Managementul capabilităţilor organizaţionale, 
Management şi tehnologie), acest procent va fi îmbunătăţit.

Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea 
profesională şi personală asigurată de Academie

Majoritatea studenţilor apreciază pozitiv mediul de învăţare/ 
dezvoltare oferit de Academie, opinia fiind dedusă din analiza răspunsurilor 
formulate la chestionarele distribuite de personalul specializat al instituţiei 
(psihologi), cât şi exprimată în şedinţele lunare, fără ordine de zi, cu 
conducerea Academiei. 
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De altfel, în cadrul ultimelor activităţi sunt semnalate situaţiile 
problematice cu care studenţii se confruntă şi sunt diseminate soluţiile 
legale la acestea.

Centrarea pe student a metodelor de învăţare
Convocarea de pregătire ştiinţifică, metodică şi psihopedagogică a 

cadrelor didactice şi instructorilor militari constituie cadrul în care personalul 
implicat în derularea procesului formativ este informat asupra gradului de 
îndeplinire a finalităţilor educaţionale proiectate pentru anul universitar 
încheiat, sunt identificate soluţii cu consecinţe benefice asupra creşterii 
calităţii activităţilor didactice, se dezbat modalităţile prin care pot fi create 
parteneriate reale în relaţia cadru didactic-student, centrate pe consilierea 
celui din urmă în procesul de învăţare şi autoevaluare şi, nu în ultimul rând, 
pe generarea unei atitudini individuale şi colective mai angajante în direcţia 
consolidării unei culturi instituţionale a calităţii.

Utilizarea mijloacelor moderne în activitatea didactică

Strategiile didactice, centrate pe student, urmăresc crearea unei 
stări de spirit comprehensive, adecvate deschiderii durabile a intelectului 
studentului la conţinutul variat şi complex al cunoaşterii în domeniu. Astfel, 
în activităţile de predare un loc important îl ocupă prelegerea-dezbatere, 
care este susţinută prin utilizarea mijloacelor audio-vizuale, ceea ce are 
ca efect captarea atenţiei, interesului şi curiozităţii studenţilor şi declanşarea 
unor motivaţii pozitive. În cadrul activităţilor de seminar şi cele practice 
studenţii sunt implicaţi prin folosirea metodelor activ-participative, cum 
sunt problematizările, jocul de roluri sau repartizarea de sarcini didactice 
individuale ori în echipă (recenzii, referate, proiecte etc.), care sunt 
soluţionate în perioada alocată studiului şi dezbătute ulterior.
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O bună practică, relevantă în ceea ce priveşte implicarea studenţilor 
în proiecte de cercetare, o reprezintă iniţiativa unui colectiv format din 14 
cadre didactice şi 7 studenţi care a publicat culegerea de studii Leadership 
militar – conexiuni, ISBN 973-7809-70-X, 978-973-7809-70-4, dedicată 
„întru dăinuirea spiritului de lider în Academia Forţelor Terestre”.

Orientarea în carieră a studenţilor
La nivelul instituţiei este constituită o Comisie pentru orientarea 

profesională, selecţia şi repartiţia studenţilor militari pentru studierea 
disciplinelor de specializare iniţială în armă.

La nivelul fiecărei catedre se programează, organizează şi 
desfăşoară consultaţii didactice, cel puţin 2 ore pe săptămână pentru 
fiecare cadru didactic, la care se adaugă posibilitatea menţinerii legăturii cu 
studenţii prin e-mail. 

În cadrul acestor activităţi, în funcţie de competenţe, cadrele 
didactice desfăşoară şi activităţi de consiliere profesională a studenţilor. 
Totodată, fiecare grupă de studiu beneficiază de consiliere profesională 
realizată, săptămânal, de cadre didactice şi cadre militare desemnate 
prin hotărârea Senatului universitar, în cadrul programului de tutoriat. Se 
practică tutoriatul colegial între studenţii din anii mai mari şi ceilalţi.

II.3.1.6.  Activitatea de cercetare științifică
programarea şi realizarea cercetării 
Academia dispune de Plan de cercetare ştiinţifică dezvoltare 

şi inovare pe anul 2010 propriu (Anexa nr. 78 din Raportul instituţional 
de autoevaluare), Plan de cercetare ştiinţifică dezvoltare şi inovare pe 
Facultatea de Management Militar pe anul 2010 (Anexa nr. 79 din Raportul 
insituţional de autoevaluare) şi Plan de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi 
inovare pe anul 2009 pe academie (Anexa nr. 80 din Raportul instituţional 
de autoevaluare).

Toate acestea sunt realizate în concordanţă cu Strategia de 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare a Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” în perioada 2009-2013 (Anexa nr. 82 din Raportul 
instituţional de autoevaluare), cu Planul Strategic al Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” în perioada 2008-2012 (Anexa nr. 83 din 
Raportul instituţional de autoevaluare), cu Planul operaţional multianual 
2008-2012 (Anexa nr. 84 din Raportul instituţional de autoevaluare), cu 
Planul de cercetare ştiinţifică al Statului Major al Forţelor Terestre, cu Planul 
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naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2013 şi alte programe 
europene şi euroatlantice (FP-7, NATO-SPS etc.).

Temele de cercetare cuprinse în planurile de cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare şi inovare se înscriu în aria ştiinţifică a domeniilor de licenţă şi a 
domeniilor pentru care Academia are atestată capacitatea de a desfăşura 
activităţi de cercetare-dezvoltare, şi anume Sociologie, Pedagogie şi 
Ştiinţe tehnologice, conform Deciziei Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică nr. 9673 din 17.06.2008 (cf. Anexa nr. 13 din Raportul instituţional 
de autoevaluare), şi au în vedere preocupările semnalate la nivelul instituţiei 
şi la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre. 

Teme de proiecte câştigate în urma unor competiţii la nivel naţional

În tabelul de mai sus sunt nominalizate câteva din problematicile 
semnificative pentru sfera preocupărilor instituţionale care au reprezentat, 
de altfel, teme de proiecte câştigate în urma unor competiţii la nivel naţional.

Activitatea ştiinţifică este bogată şi orientată preponderent pe 
domeniul misiunii asumate. Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară atât de 
cadrele didactice cât şi de studenţi, în mod instituţional (organizatoric) 
separat, dar sunt numeroase cazurile de participare comună, cadre 
didactice-studenţi.

Aproape la fiecare disciplină există un cerc ştiinţific studenţesc cu 
activitate continuă, cu şedinţe de lucru periodice şi manifestări ştiinţifice la 
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nivel naţional sau internaţional, participarea studenţilor străini, în special din 
alte academii militare, fiind în creştere.

În cadrul AFT există preocuparea constantă de atragere a unui 
număr cât mai mare de cadre didactice şi de studenţi în activitatea de 
cercetare ştiinţifică, inclusiv de depunere de proiecte în cadrul programelor 
de cercetare desfăşurate la nivel naţional şi internaţional. Tabelul de mai 
jos prezintă numărul de proiecte/ contracte de cercetare câştigate de 
Academie în cadrul unor competiţii de nivel naţional şi sumele asigurate 
pentru derularea lor.
Numărul de proiecte de cercetare şi sumele aferente pentru realizarea lor 

în perioada 2004-2009

În anii 2005-2006, s-au derulat patru proiecte de cercetare 
internaţionale în valoare de 12 000 euro, iar în anul 2009 două contracte de 
cercetare-dezvoltare încheiate cu AMN International Beheer BV, în valoare 
de 20 000 euro fiecare. De asemenea, începând cu luna octombrie 2009, 
Academia Forţelor Terestre din Sibiu are calitatea de partener în cadrul unei 
reţele internaţionale de cercetare, coordonate şi finanţate de Universitatea 
din Limoges, din Franţa, tema proiectului fiind „Expérimentation 
bioélectromagnétique pour la compréhension des mécanismes mis en jeu 
lors de l’interaction des micro-ondes avec les entités vivantes”.

Sumele care au fost atrase prin derularea proiectelor de 
cercetare ştiinţifică au fost utilizate, în special, pentru dezvoltarea bazei 
materiale necesare pentru realizarea unor cercetări performante şi pentru 
desfăşurarea unui învăţământ modern.

Academia a elaborat un proiect de implementare în Forţele Terestre 
a unui sistem e-learning numit „Army eLearning”, care urma să fie depus, 
în perioada evaluării externe, în vederea accesării de fonduri structurale 
europene POSDRU.
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La nivelul Secţiei cercetare ştiinţifică, experienţă acumulată, 
programe comunitare şi logistică didactică (structură specializată) există 
evidenţa rezultatelor de etapă şi finale ale proiectelor de cercetare.

Avizarea internă a rezultatelor pentru fiecare proiect de cercetare 
reprezintă responsabilitatea Consiliului ştiinţific, constituit la nivelul 
Academiei, şi a colectivelor de evaluatori, aprobate de Senatul universitar 
la propunerea acestui for instituţional.

Este implementat un sistem de evaluare a relevanţei ştiinţifice 
a articolelor care apar în Revista Academiei Forţelor Terestre şi Buletinul 
Ştiinţific, fapt care a permis indexarea publicaţiilor menţionate în baze de 
date internaţionale şi clasificarea lor în categoria B+ de către CNCSIS.

Practicile neconforme cu etica sunt nominalizate în Codul de etică 
în activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare (cf. Anexa nr. 48 
din Raportul instituţional de autoevaluare). Situaţiile respective, atunci când 
se concretizează, sunt analizate de Comisia de etică.

Valorificarea cercetării
Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică au fost 

valorificate prin publicarea de cărţi, manuale, cursuri şi articole în reviste 
de specialitate din ţară şi străinătate şi prin prezentarea de comunicări la 
diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (cf. Anexa nr. 86a, 
86b şi 86c din Raportul instituţional de autoevaluare). 

Conferinţa Internaţională Knowledge Based Organization - 2009 
(indexată ISI Thomson Reuters) – sigla conferinţei şi lucrările în plen

Din documentarea membrilor comisiei de experţi ARACIS cu privire 
la cărţile, articolele şi comunicările ştiinţifice prezentate, se constată că 
fiecare cadru didactic şi cercetător ştiinţific publică anual cel puţin o lucrare 
didactică sau ştiinţifică şi că, în ultima perioadă, s-a acordat o atenţie 
deosebită valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice prin prezentarea 
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acestora în cadrul unor manifestării ştiinţifice a căror proceedings-uri sunt 
indexate ISI sau BDI. Astfel, în anul 2009, un număr de 16 cadre didactice 
şi cercetători ştiinţifici au participat la 5 astfel de manifestări cu un număr 
de 16 lucrări.

SECOSAFT - Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti: lucrările de deschidere a sesiunii şi lucrările în plen în 

cadrul secţiunii Management şi economie

Între realizările semnificative se evidenţiază următoarele:
 ► un cadru didactic a fost reprezentantul României în cadrul 

proiectului EMF-NET (reţea de cercetare europeană a câmpurilor 
electromagnetice şi a impactului acestora asupra sănătăţii); în prezent, 
cadrul didactic respectiv este implicat în Acţiunea Europeană COST 
BM0704 (2008-2012) şi are, totodată, calitatea de referent ştiinţific la 
două reviste clasificate ISI, Journal of Electromagnetic Waves and 
Applications, USA, respectiv Progress in Electromagnetic Research;

 ► 3 cadre sunt membri în foruri ştiinţifice internaţionale;
 ► 11 cadre didactice sunt membri în bordurile editoriale ale unor reviste 

ştiinţifice recunoscute de către CNCSIS;
 ► 12 cadre didactice sunt membri în bordurile ştiinţifice şi 39 au calitatea 

de referent ştiinţific la reviste indexate în baze de date internaţionale;
 ► 6 cadre sunt membri în grupuri de lucru şi de evaluare educaţională 

şi ştiinţifică, organizate la nivelul Secretariatului General al MApN, al 
SMG şi al SMFT;

 ► 2 cadre sunt membri în Consiliul Ştiinţific al SMFT;
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 ► 3 lucrări publicate în reviste de specialitate au obţinut premii acordate 
de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior (CNCSIS) pentru calitatea şi relevanţa ştiinţifică;

 ► obţinerea de către studenţii militari a unor premii, diplome de excelenţă 
etc. pentru calitatea comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestările 
ştiinţifice, naţionale şi internaţionale;

 ► organizarea anuală a Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice 
ale cadrelor didactice Knowledge Based Organization, ajunsă la 
a XVI-a ediţie (în anul 2010), participanţii provenind din ţări precum 
Canada, S.U.A., Germania, Bulgaria, Republica Modova, Cehia, 
Ungaria, Letonia, Iordania, San Marino, Slovacia, Ucraina, Belgia, 
Austria etc.;

 ► organizarea anuală a Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice a 
cercurilor ştiinţifice studenţeşti „SECOSAFT”, ajunsă la a XV-a ediţie 
(în anul 2010);

 ► colaborări cu peste 30 de instituţii reprezentative din ţară şi străinătate 
şi parteneriate cu 21 de instituţii în cadrul unor programe de cercetare. 
La toate manifestările ştiinţifice din ultimii ani, a existat un sistem 

şi o metodologie de evaluare a lucrărilor ştiinţifice, la care au participat 
personalităţi ştiinţifice militare şi civile din ţară şi din străinătate.

Nivelul calitativ al activităţilor didactice şi ştiinţifice şi rezultatele 
studenţilor militari au contribuit la multiplicarea contactelor Academiei 
Forţelor Terestre din Sibiu cu instituţii similare din Europa şi din alte state 
ale lumii.

Un rol deosebit de important în domeniul cercetării ştiinţifice îl ocupă 
colaborarea cu alte instituţii de învăţământ superior, din ţară şi străinătate. 

Academia este deţinătoare a Cartei Erasmus extinsă 2008-2013 
(cf. Anexa nr. 10 din Raportul instituţional de autoevaluare). 

Începând cu anul 2009, au fost semnate contracte bilaterale de 
colaborare cu Armed Forces Academy din Slovacia, University of Defence, 
Brno, din Cehia, şi cu alte trei instituţii din ţară (Universitatea „1 Decembrie” 
din Alba Iulia, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Institutul Naţional 
de Cercetare, Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET din 
Craiova), în scopul schimburilor de materiale publicate, cadre didactice 
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şi cercetători ştiinţifici, precum şi dezvoltarea de proiecte de cercetare 
comune (cf. Anexele nr. 11 şi 12 din Raportul instituţional de autoevaluare).

Colaborarea cu Universitatea de Apărare din Brno a contribuit la 
dezvoltarea continuă şi a relaţiilor directe între studenţi. Anii 2007 şi 2008 
sunt definitorii în acest sens, la sesiunea anuală studenţească SECOSAFT 
participând, alături de studenţi de la această universitate, şi studenţi din 
Franţa, Bulgaria, Cehia şi Moldova.

Publicaţiile Academiei, Revista Academiei Forţelor Terestre şi 
Buletinul Ştiinţific al Academiei Forţelor Terestre, sunt indexate în baza de 
date internaţionale (BDI) EBSCO Publishing Inc. şi clasificate „B+” de către 
CNCSIS.

Interesul constant al conducerii AFT pentru valorificarea cercetării 
ştiinţifice este concretizat şi de semnarea contractului de colaborare cu baza 
de date PROQUEST LLC. Acest lucru a fost posibil prin implementarea 
unui sistem de evaluare a relevanţei ştiinţifice a articolelor prin intermediul 
celor 86 de evaluatori înscrişi în baza de date a publicaţiilor ştiinţifice ale 
Academiei.

II.3.1.7.  Activitatea financiară
Bugetul de venituri si cheltuieli
Academia Forţelor Terestre din Sibiu dispune de un buget anual 

de venituri şi cheltuieli aprobat de Senat şi acesta este respectat în mod 
riguros.

În anul bugetar 2009, Academia a realizat venituri proprii în sumă 
de 603.218 lei din care a utilizat 31,32% pentru investiţii în baza materială 
proprie.

Modul de utilizare a taxelor este prezentat anual în şedinţele 
Senatului, din care fac parte şi studenţii, iar posibilităţile de asistenţă 
financiară sunt reglemetate prin legi şi acte normative specifice Ministerului 
Apărării Naţionale (MApN).

Academia dispune în proprietate de 100% din spaţiile de învăţământ 
cu toate dotările acestora.

Contabilitate
Activitatea de contabilitate este informatizată şi integrată în reţeaua 

sistemului de contabilitate al MApN, utilizând soft-urile aprobate de acesta.
Transparenţa activităţii de contabilitate este asigurată pentru toate 

informaţiile incluse în categoria celor publice.
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Auditare si răspundere publică
Auditarea activităţii economico-financiare a instituţiei se face 

de către Direcţia de Audit Intern a Ministerului Apărării Naţionale prin 
intermediul Secţiei a V-a Audit Intern Braşov.

Rezultatele misiunilor de audit împreună cu analiza anuală a 
execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli au fost dezbătute de Senatul 
universitar şi analizate de structurile de conducere ale MApN, rezultatele 
fiind date publicităţii.
II.4.   Managementul calităţii la Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu

II.4.1.  Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Organizarea sistemului de asigurare a calităţii
Sistemul de asigurare a calităţii din AFT este organizat conform 

schemei de mai jos.
Astfel, în Academie există o comisie de specialitate la nivelul 

Senatului universitar, comisii pe programe de studii şi persoane responsabile 
la nivelul structurilor administrative care lucrează în mod integrat.

Comisia de specialitate a Senatului universitar este susţinută în 
activitatea operativă de un birou specializat, Evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei. 

Schema organizării sistemului de asigurare a calităţii în cadrul Academiei Forţelor 
Terestre din Sibiu
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La nivelul acestei structuri sunt gestionate informaţii referitoare la 
calitatea educaţiei şi la bunele practici în domeniu, diseminate de instituţii de 
învăţământ militar superior din ţară şi străinătate. De asemenea, instituţia 
pune la dispoziţia acestor instituţii similare date specifice, inclusiv pe site-ul 
www.emilyo.net.

politici şi strategii pentru asigurarea calităţii
La nivelul Academiei sunt elaborate şi aplicate Proceduri de operare 

permanente care instituţionalizează genurile de activităţi şi acţiuni subsumate 
îndeplinirii anumitor atribuţii specifice domeniului de responsabilitate care 
nu sunt reglementate prin alte acte normative naţionale sau regulamente 
militare (cf. Anexa nr. 93 din Raportul instituţional de autoevaluare).

Semestrial, după încheierea sesiunilor de examene, se desfăşoară 
analize privind desfăşurarea procesului de învăţământ, în care se aduc la 
cunoştinţa studenţilor rezultatele obţinute de către aceştia în urma susţinerii 
formelor de evaluare şi se dezbat principalele căi şi modalităţi de creştere 
a eficacităţii actului didactic şi a implicării studenţilor în activităţile specifice 
procesului formativ derulat în Academie.

II.4.1.1.  Proceduri privind iniţierea, monitorizarea 
şi revizuirea periodică aprogramelor şi activităţilor 
desfăşurate

Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, 
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 
studiu

Prin controlul curent, organizat şi desfăşurat conform Metodologiei 
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării interne a calităţii educaţiei 
(cf. Anexa nr. 39 din Raportul insituţional de autoevaluare), se evaluează 
periodic gradul de asigurare a calităţii educaţiei la nivelul catedrelor.

Semestrial, după încheierea sesiunilor de examene, se elaborează 
la nivelul catedrelor analize privind desfăşurarea procesului de învăţământ 
care se dezbat în Consiliul facultăţii şi, lunar, în cadrul şedinţelor de lucru 
ale comandantului/ rectorului, se identifică priorităţi şi se alocă resursele 
necesare îndeplinirii standardelor de calitate asumate.

La finele fiecărui semestru, comisiile constituite la nivelul structurilor 
(facultăţii, catedrelor), respectiv persoanele cu responsabilităţi în domeniul 
asigurării calităţii elaborează rapoarte privind gradul de îndeplinire a 
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standardelor de asigurare a calităţii, acestea constituind baza autoevaluării 
stării structurii Academiei şi a Raportului de evaluare internă, document 
dezbătut şi aprobat anual în şedinţa Senatului universitar.

Corespondenţa dintre diplome şi calificări
Programele de studii sunt revizuite periodic, sub coordonarea 

Statului Major al Forţelor Terestre (SMFT), pentru a corespunde solicitărilor 
profesionale specifice activităţii ofiţerului şi dinamicii pieţei calificărilor 
universitare.

Totodată, în cadrul proiectului Iniţiativa europeană „ERASMUS 
MILITAR” privind schema de schimb reciproc a tinerilor ofiţeri, instituţia 
realizează analize, colaborări constructive centrate pe identificarea pe plan 
european a competenţelor caracteristice profesiei de ofiţer şi pe integrarea 
acestora în grilele care descriu competenţele obţinute de absolvenţi prin 
parcurgerea fiecărui program de studii.

Academia este implicată, prin reprezentanţi şi expert pe termen 
scurt pentru un program de studii, în elaborarea Registrului Naţional al 
Calificărilor din Învăţământul Superior.

II.4.1.2.  Proceduri obiective şi transparente de 
evaluare a rezultatelor învăţării

Academia are un Regulament privind examinarea si notarea 
studenţilor  (cf. Anexa nr. 31 din Raportul instituţional de autoevaluare) care 
este aplicat în mod riguros şi consecvent. 

Regulamentul furnizează reperele necesare pentru realizarea unui 
feed-back oportun şi eficace în vederea conturării unei imagini reale 
asupra potenţialului profesional şi caracterial al aspirantului la statutul de 
ofiţer-lider militar. 

Regulamentul, împreună cu procedeele/ tehnicile/ metodele 
detaliate de aplicare, sub forma unui pachet de tehnici/ metode de 
examinare a studenţilor, sunt aduse în mod consecvent la cunoştinţa tuturor 
celor implicaţi.

Studenţii sunt informaţi cu privire la modalităţile de evaluare atât 
de către titularul de disciplină în cadrul primului curs, cât şi prin intermediul 
Ghidului de studii.

Există practica de a participa la sesiunile de examinare şi a 
unui examinator extern (cf. Anexa nr. 102 din Raportul instituţional de 
autoevaluare).
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Evaluarea competenţei lingvistice a absolvenţilor

 Anual, promoţiile 
de absolvenţi sunt 
evaluate de reprezentanţi 
ai beneficiarilor cu privire 
la nivelul pregătirii militare 
generale şi nivelul 
competenţei lingvistice în 
domeniul limbii engleze.
 În anii universitari 
2007-2008 şi 2008-
2009, Academia Forţelor 
Terestre din Sibiu a 
fost evaluată extern, 
pe baza indicatorilor şi 
standardelor de calitate 
promovaţi la nivel 

naţional, de comisii ale eşalonului superior, în care au fost cooptaţi şi 
reprezentanţi ai MECTS, calificativul general acordat fiind „excepţional”. De 
asemenea, numai în anul 2009 s-au derulat 21 de vizite de informare, 
controale etc. în cadrul cărora eşaloanele superioare, DMRU şi SMG, 
au monitorizat gradul de satisfacere a comenzii sociale asumate de 
Academie.

II.4.1.3.  Proceduri de evaluare periodică a calităţii 
corpului profesoral

Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi
Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi se stabileşte, 

practic, anual, în funcţie de necesităţi şi de expertiza în domeniu, de 
competenţele didactice şi de specialitate recunoscute. 

Se practică o formulă de angajare flexibilă, din care nu lipsesc toate 
formele permise de lege şi fără să afecteze criteriile de acreditare.

Procedura de scoatere la concurs şi de ocupare a posturilor didactice 
este reglementată în Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor 
pentru ocuparea posturilor didactice şi respectă condiţiile legale. Un 
exemplar al documentelor care atestă modalitatea de desfăşurare a unei 
astfel de proceduri este prezentată în Anexa nr. 64 din Raportul instituţional 
de autoevaluare.
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Corpul profesoral asigură atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ acoperirea tuturor disciplinelor de studiu.

Academia stabileşte anual raportul optim dintre numărul de cadre 
didactice titularizate, cu normă de bază, şi studenţi. În funcţie de necesităţi, 
pentru acoperirea unor posturi didactice vacante cu cadre didactice de 
specialiatate, s-a recurs la angajarea în sistem „plata cu ora” a unor cadre 
didactice asociate, ce provin din structurile centrale ale MApN, SMFT şi 
din alte instituţii de învăţământ superior militar sau civil, cu experienţă în 
domeniu şi cu competenţe didactice şi de specialitate recunoscute. 

Participarea în sistem „plata cu ora” sau chiar gratuit a unor 
personalităţi militare şi participanţi la acţiunile militare din teatrele de luptă, 
unde armata României este prezentă, a devenit o practică curentă la AFT, 
care conferă învăţământului eficienţă, actualitate şi atractivitate.

Evaluarea colegială
Evaluarea colegială este obligatorie şi periodică. Există, pentru 

fiecare catedră, o comisie de evaluare anuală a performanţelor didactice şi 
de cercetare ale fiecărui cadru didactic/ cercetător şi un raport anual privind 
calitatea personalului didactic şi de cercetare.

Evaluarea personalului didactic de către studenţi
Există instituţionalizată practica evaluării personalului didactic 

de către studenţi atât la nivelul Academiei, cât şi în cadrul controalelor 
executate de eşaloanele superioare.

Anual, formularul de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice, 
elaborat de Academie, este analizat cu scopul de a-i îmbunătăţi capacitatea 
de relevanţă, dar şi pentru  formularea unor politici adecvate de creştere a 
calităţii educaţiei.

Există o metodologie bine pusă la punct care asigură anonimatul 
studenţilor: pentru evitarea altor aspecte, evaluarea profesorilor de către 
studenţi se face cu participarea întregii grupe, dar după promovarea în anul 
următor de studii.  

Evaluarea de către managementul universităţii
Evaluarea de către managementul Academiei se face anual, pe 

baza unui formular de evaluare multicriterială, care include performanţele 
în predare, cercetare şi servicii aduse instituţiei şi comunităţii. Evaluarea 
colegială şi evaluarea realizată de studenţii militari sunt complementare 
autoevaluării. 
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Informaţiile furnizate de cele trei forme de evaluare sunt integrate 
de şeful catedrei în evaluarea personalului didactic de către managementul 
instituţiei, aceasta din urmă oferind o imagine globală, obiectivă, asupra 
activităţii acestuia şi posibilităţi de valorificare adecvată în procesul de 
promovare pe criterii de competenţă şi probitate profesională.

II.4.1.4.  Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării şi 
serviciile studenţeşti

Disponibilitatea resurselor de învăţare
Se monitorizează raportul dintre resursele de învăţare disponibile 

şi studenţi şi, acolo unde este cazul, prin editura proprie, sunt asiguraţi 
suporţii informaţionali deficitari.

Sunt asigurate sistematic consultaţii la toate disciplinele de studiu, 
accesul la sursele bibliografice este practic nelimitat, dar mai trebuie 
cultivată deprinderea de utilizare şi diversificare a surselor de informaţie 
ştiinţifică.

Cabinetul de politici publice (în stânga) şi Cabinetul de Ştiinţă militară (în dreapta)

Biblioteca gestionează un număr de 114 330 unităţi de bibliotecă, din 
care 5 695 intrate în evidenţă în ultimul an universitar, după cum urmează:

– cărţi:  2 627 bucăţi;
– cursuri: 2 039 bucăţi;
– buletine:      32 bucăţi;
– reviste:    269 bucăţi;
– broşuri:    728 bucăţi.
Biblioteca, prin cele două cataloage de tip clasic (alfabetic şi 

sistematic) şi un catalog informatizat (on-line), a asigurat informarea 
oportună cu privire la ultimele apariţii editoriale în diferite domenii de interes. 
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De asemenea, Punctul de informare şi documentare al Bibliotecii permite 
consultarea a peste 54 de colecţii de publicaţii periodice (ziare şi reviste), 
iar Sala multimedia facilitează membrilor comunităţii academice utilizarea 
documentelor pe suport magnetic (CD-uri, casete video şi audio).

Biblioteca AFT are relaţii de colaborare dezvoltate cu structuri 
similare din instituţii de învăţământ superior militar (de exemplu, Biblioteca 
universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“) şi de cultură din 
localitate, fapt ce a permis accesul studenţilor militari la resursele Bibliotecii 
„Astra”, Bibliotecii Universităţii „Lucian Blaga”, Bibliotecii Americane, 
Bibliotecii Britanice şi Bibliotecii Franceze.

Servicii studenţesti
Principalele servicii studenţeşti asigurate de Academia Forţelor 

Terestre sunt:
- spaţii de cazare de tipul cămin studenţesc în incinta campusului 

(cazărmii); menţionăm că instituţia dispune de o capacitate de 
cazare suplimentară, faţă de cele 700 de locuri existente, de 300 
de locuri şi, în plus, un pavilion de 200 de locuri este în reparaţie 
capitală;

- cantină studenţească, dotată şi încadrată corespunzător, care 
are o capacitate de 900 de locuri;

Cămine studenţeşti şi interiorul unei camere de cazare

- asistenţa medicală oportună şi calificată în cabinetul medical, 
care include un salon de consultaţii şi tratamente, saloane de 
internare, salon de fizioterapie şi depozit farmaceutic, şi în 
cabinetul stomatologic, cu atelier de tehnică dentară;
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- consilierea psihologică de către personal calificat, încadrat în 
compartimentul de specialitate;

- servicii culturale, prin cele 2 cluburi cu o capacitate totală de 
cca. 50 locuri, dotate cu aparatură radio, video, TV şi jocuri 
recreative, şi prin participarea la spectacole, excursii sau alte 
manifestări cultural-educative ale căror costuri sunt acoperite de 
Academie;

- serviciul religios (Academia dispunând de o capelă de rit 
ortodox);

- alte servicii, printr-un punct de desfacere a produselor de 
patiserie, răcoritoare etc.

Echipa de volei a AFT 

Deoarece un obiectiv explicit 
al formării studenţilor militari din AFT 
vizează dezvoltarea aptitudinală 
şi motrice, a rezistenţei fizice şi 
psihice pentru acţiuni desfăşurate în 
condiţii geofizice deosebite, pe lângă 
programul de educaţie fizică militară, 
inclus în concepţia de formare a 
studenţilor militari, s-a adăugat, 
complementar, obligativitatea 
studenţilor militari de a practica cel 

puţin un sport individual sau de echipă. 
Se evidenţiază faptul că cinci studenţi fac parte din lotul naţional 

de pentatlon şi că, anual, lotul sportiv al AFT participă la Campionatele 
Naţionale Universitare. Pe plan local, a devenit tradiţională competiţia 
bilaterală între Academia Forţelor Terestre şi Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu, care include un număr de 10 discipline sportive şi în care sunt 
angrenaţi anual un număr de 200 de studenţi. De asemenea, în ultimii 8 
ani, Academia a obţinut Cupa pentru cea mai bună activitate sportivă pe 
MApN. Rezultatele obţinute de studenţii militari, individual şi pe echipe/ 
lot, în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale, militare şi civile, sunt 
prestigioase (cf. Anexa nr. 7 din Raportul instituţional de autoevaluare).
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Situaţia centralizatoare cu medaliile obţinute la competiţiile naţionale şi 
internaţionale

Un domeniu relevant pentru formarea absolvenţilor AFT îl reprezintă 
aplicarea reglementărilor specifice dreptului umanitar şi drepturilor 
refugiaţilor în diferite situaţii specifice misiunilor pe care structurile militare 
le desfăşoară. În acest context, se menţionează participarea a două echipe 
ale Academiei (3 studenţi de la specializarea Managementul organizaţiei 
şi, respectiv, 3 studenţi de la specializarea Administraţie publică), alături 
de alte 11 echipe, care au reprezentat facultăţi de drept din ţară (de la 
ciclul de licenţă şi de la cel de masterat), la Concursul Naţional de Drept 
Internaţional şi Dreptul Refugiaţilor, ediţia a II-a, organizat de Universitatea 
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti. Prestaţia echipelor Academiei Forţelor 
Terestre a fost apreciată cu Premiul Vox populi.

Academia este implicată în schimburi de studenţi realizate cu 
Academia Militară Regală din Breda – Olanda, Universitatea Naţională de 
Apărare „Zrinyi Mikloş” din Budapesta – Ungaria, Şcoala Militară a Corpului 
Tehnic şi Administrativ – Franţa, Academia Militară din Vilnius – Lituania, 
Academia Militară din Dresda – Germania, US Military Academy din West 
Point – USA, US Air Academy – USA, Universitatea de Apărare din Brno – 
Cehia, Academia Forţelor Terestre din Grecia şi Academia Forţelor Regale 
din Iordania (cf. Anexa nr. 8 din Raportul instituţional de autoevaluare). 
În baza acordurilor aprobate la nivelul MApN, în perioada 1999-2009, 7 
studenţi au efectuat studiile sau sunt în curs de şcolarizare la US Military 
Academy din West Point – USA şi 3 studenţi au efectuat studiile la Academia 
Forţelor Terestre din Grecia.

Tot în contextul consolidării relaţiilor dintre studenţii AFT şi studenţii 
militari din alte ţări se înscrie şi organizarea de către Academia Forţelor 
Terestre din Sibiu a celor trei ediţii ale Conferinţei Internaţionale a Cadeţilor 
Creştini, la care au participat, pe lângă studenţii militari de la AFT şi cadeţi 
de la instituţii de învăţământ militar din 8 ţări: Franţa, Germania, Lituania, 
Marea Britanie, Polonia, Republica Moldova, Olanda şi SUA.   
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În cadrul AFT funcţionează o asociaţie a studenţilor militari, 
denumită Corpul Cadeţilor „Gl. mr. Nicolae Uscoi”, care este unică în 
sistemul de învăţământ militar românesc. Funcţionarea acestei organizaţii 
este reglementată printr-un regulament şi cod de onoare propriu. Obiectivele 
asumate de asociaţie demonstrează maturitatea şi voinţa de implicare 
a studenţilor militari în propria formare, prin angrenarea studenţilor în 
organizarea de activităţi cu caracter cultural-educaţional şi specific, 
promovarea unui climat moral în rândul studenţilor din AFT, promovarea 
şi organizarea activităţilor cu caracter sportiv, promovarea şi consolidarea 
relaţiilor cu studenţii din viaţa civilă etc.

Ceremonial de dezvelire a bustului fostului rector 
al AFT – Gl.mr.prof.univ.dr. Gheorghe Uscoi

În cadrul Academiei 
funcţionează Grupul de satiră şi 
umor Qvo Vadis, multiplu premiat 
la diferite festivaluri studenţeşti, 
Cenaclul literar „Nichita Stănescu”, 
corul şi corala Academiei, două 
cercuri de dansuri (populare şi de 
societate), o formaţie de muzică 
uşoară, un cerc foto-video şi un 
cerc de muzeologie şi este editată 
o revistă periodică a studenţilor 
militari, denumită Alma Mater 
Militaris (ISSN 1582-8662).

Grupul de satiră şi umor cazon Qvo Vadis în timpul unui spectacol
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Activităţi vocaţionale: concurs de dans (în stânga) şi de muzică populară (în dreapta)

De asemenea, studenţii militari din AFT au participat la competiţii în 
vederea obţinerii de finanţări pentru diferite proiecte iar prezenţa lor în viaţa 
socială şi culturală a municipiului Sibiu este de notorietate.

II.4.1.5.  Baza de date, actualizată sistematic, 
referitoare la asigurarea internă a calităţii

Academia are acces la informaţii referitoare la calitatea educaţiei şi 
la bunele practici în domeniu, diseminate de instituţii de învăţământ militar 
superior din ţară şi străinătate, pe site-ul www.emilyo.net, construit în cadrul 
proiectului Iniţiativa europeană „ERASMUS MILITAR” privind schema de 
schimb reciproc a tinerilor ofiţeri. Acestea sunt valorificate pentru a elabora 
noi standarde de calitate.

La nivelul insituţiei sunt constituite baze de date referitoare la 
legislaţia în vigoare, rezultatele studenţilor şi activitatea de cercetare 
ştiinţifică, accesibile în reţeaua INTRANET.

Utilizarea pe scară largă a sistemelor informaţionale, de tipul 
INTERNET şi INTRANET, precum şi implementarea Sistemului informatic 
şi de Comunicaţii permit un nivel ridicat de accesibilitate tuturor membrilor 
comunităţii universitare la toate informaţiile referitoare la implementarea şi 
asigurarea calităţii în toate structurile Academiei şi la cele care vizează alte 
instituţii univesitare din ţară şi străinătate.
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II.4.1.6.  Transparenţa informaţiilor de interes public 
cu privire la programele de studii, certificatele, 
diplomele şi calificările oferite

Prin site-ul propriu/ pagina de web a Academiei (http://www.
armyacademy.ro) şi alte mijloace specifice Ministerului Apărării Naţionale, 
Academia Forţelor Terestre şi Facultatea de Management Militar, din 
compunerea acesteia, pun la dispoziţia publicului interesat informaţii actuale 
şi corecte despre programele de studii cuprinse în oferta educaţională, 
diplomele conferite, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite 
studenţilor şi despre orice aspecte de interes pentru public care nu 
intră sub incidenţa legislaţiei informaţiilor clasificate. Toate informaţiile 
sunt actualizate periodic, acolo unde este cazul. Sunt exceptate de la 
publicare acele informaţii şi date care sunt considerate clasificate, conform 
prevederilor legale.

Academia implementează permanent măsurile de îmbunătăţire a 
calităţii educaţiei propuse de Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii 
a Senatului universitar şi colaborează cu alte universităţi din ţară sau din 
străinătate pentru identificarea şi adoptarea bunelor practici în domeniile 
de calitate. 

Preocuparea instituţiei în acest domeniu este relevată de 
implicarea în proiectul e-EDU-Quality-System de management al calităţii 
în învăţământul superior bazat pe instrumente informatice de învăţare şi 
cunoaştere (CEEX), în calitate de partener al Universităţii „Lucian Blaga” 
din Sibiu.

II.4.1.7.  Funcţionalitatea structurilor de asigurare a 
calităţii educaţiei,conform legii

Comisia coordonează aplicarea procedurilor si activităţilor de 
evaluare si asigurare a calităţii

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îndeplineşte 
atribuţiile precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii.

Instituţia a respectat standardele de calitate, îndeplinirea acestora 
fiind monitorizată anual prin Raportul de evaluare internă, conform 
prevederilor Metodologiei de evaluare externă, standardelor, standardelor 
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de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. În vederea dezvoltării şi 
monitorizării efective a calităţii, sub coordonarea comisiei de specialitate, 
la nivelul fiecărei structuri au fost identificate şi implementate măsuri pentru 
realizarea şi consacrarea unei culturi a calităţii. Totodată, Comisia face şi 
propuneri de ameliorare a calităţii educaţiei, monitorizează şi consiliază 
implementarea acestora.

La nivelul instituţiei funcţionează, ca formă de evaluare internă, 
controlul curent, cu periodicitate anuală pentru fiecare structură internă, 
organizat şi desfăşurat conform Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării interne a calităţii educaţiei, care a constituit 
modalitatea principală prin care managementul instituţiei a evaluat gradul 
de asigurare a calităţii la nivelul structurilor subordonate.

Aceste activităţi au fost desfăşurate în scopul colectării datelor 
relevante, identificării oportune a posibilelor disfuncţionalităţi cu efecte 
negative asupra asigurării calităţii, a proiectării şi implementării măsurilor 
preventive sau corective. 

Constatările şi măsurile propuse au fost discutate şi amendate în 
cadrul şedinţelor de lucru lunare ale comandantului/ rectorului. Academia 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” desfăşoară acţiuni de cooperare 
interuniversitară în ceea ce priveşte asigurarea calităţii educaţiei, prin 
participarea la programul CEEX, Modulul 1 – Proiecte de cercetare-
dezvoltare complexe MECTS, Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică, contract nr. 93/2006/A5185/09.10.2006, şi ca partener în cadrul 
Consorţiului de instituţii de învăţământ şi cercetare (alături de Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu şi Academia de Studii Economice din Bucureşti), 
care derulează proiectul cu tema e-Edu-Quality-Sistem de management 
al calităţii în învăţământul superior bazat pe instrumente informatice de 
învăţare şi cunoaştere. Această activitate, dar şi cele aflate în fază de 
proiect, contribuie, pe de o parte, la asimilarea expertizei altor instituţii de 
învăţământ superior în ceea ce priveşte asigurarea calităţii educaţiei, şi, pe 
de altă parte, la diseminarea propriilor realizări în acest domeniu.

În vederea dezvoltării şi monitorizării efective a calităţii, sub 
coordonarea comisiei de specialitate, activităţile didactice şi administrative 
gestionate de fiecare catedră sunt evaluate pe baza standardelor de calitate 
promovate de ARACIS. 
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Astfel, la nivelul fiecărei structuri au fost identificate şi implementate 
măsuri pentru realizarea şi consacrarea unei culturi a calităţii. Totodată, 
Comisia face şi propuneri de ameliorare a calităţii educaţiei, monitorizează 
şi consiliază implementarea acestora.

II.5.   Rezultatele evaluării instituţionale externe a 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

II.5.1.1.  Concluzii ale expertului Comisiei instituţionale 
pentru activităţi manageriale şi financiare 

Analiza SWOT
Puncte tari:
- ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” 

DIN SIBIU este o unitate de învăţământ superior, cu o misiune 
şi obiective clar definite. Există o corelaţie directă între cerinţele 
beneficiarului şi competenţele furnizate de programele de studii;

- Academia este preocupată de organizarea şi asigurarea unui 
învăţământ de calitate; „modelul absolventului” este elaborat 
şi adaptat de beneficiari în funcţie de dinamica solicitărilor 
profesionale;

- Strânsa legătură între Academia Forţelor Terestre şi beneficiarii 
din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

- Corpul profesoral este bine pregătit, preocupat de asigurarea 
unui învăţământ de calitate;

- Transparenţa tuturor informaţiilor furnizate despre programele 
de studiu evaluate; 

- Dotări foarte bune şi spaţii de învăţământ bine amenajate şi 
întreţinute;

- Practica universitară se desfăşoară pe specializări universitare 
în unităţile beneficiare din Forţele Terestre;

- Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară preponderent pe bază de 
granturi şi este centrată pe modernizarea procesului formativ şi 
pe problematici din domeniile de interes pentru armata română;

- Publicaţiile ştiinţifice ale Academiei sunt indexate în BDI şi 
clasificate B+;
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- Editura Academiei Forţelor Terestre este recunoscută CNCSIS;
- Studenţii se bucură de susţinere din partea cadrelor didactice în 

ceea ce priveşte activităţile didactice şi social-culturale;
- Sistemul de management academic şi administrativ este bine 

individualizat şi optim configurat, la toate nivelurile, fiind în 
permanenţă monitorizat şi perfecţionat;

- Existenţa unor proceduri amănunţite pentru diverse activităţi 
didactice şi administrative, care sunt făcute cunoscute şi se 
aplică;

- Existenţa programelor complementare de tutorat şi mentorat;
- Existenţa unui sistem informatic modern (Internet, Intranet), fapt 

ce asigură buna comunicare în universitate;
- Atestarea din partea ANCS a capacităţii de a desfăşura activităţi 

de cercetare, dezvoltare şi inovare;
- Organizarea anuală a sesiunilor ştiinţifice ale cadrelor didactice, 

respectiv studenţilor (pentru Conferinţa Internaţionlă a cadrelor 
didactice este transmisă documentaţia în vederea indexării ISI);

- Colaborarea pe baza unor acorduri bi şi multilaterale, din ţară 
şi străinătate (Armed Forces Academy Slovacia, Defence 
University Brno, Université de Limoges, etc.);

- Asigurarea unor condiţii sociale (cazare, hrănire, echipare) 
foarte bune pentru studenţi;

- Asigurarea repartizării (încadrării) în proporţie de 100% a 
absolvenţilor în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională.

puncte slabe:
- Nefinalizarea, încă, a procesului de informatizare completă 

a Bibliotecii universitare, prin achiziţionarea unui program 
informatic modern, care să asigure interschimbabilitatea cu alte 
biblioteci din spaţiul naţional şi internaţional;

- Dezvoltarea mai timidă a programelor compatibile pentru 
desfăşurarea Programului ERASMUS (instituţia deţine Cartea 
ERASMUS extinsă);
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- O preocupare mai modestă privind accesarea programelor 
finanţate din fonduri structurale europene;

- Menţinerea, în anumite proporţii, a sistemului de evaluare a 
cunoştinţelor studenţilor bazat pe acumulări cantitative, în 
detrimentul creşterii ponderii evaluărilor pe parcursul semestrului;

- Lipsa unei preocupări constante în atragerea unor candidaţi cu 
taxă pentru programele de studii.

Oportunităţi:
- Sprijinul deosebit primit din partea eşalonului superior (Statul 

Major al Forţelor Terestre);
- Susţinerea din punct de vedere financiar, în anumite limite, a 

dezvoltării instituţionale;
- Deschiderea spre cooperare cu instituţii similare de învăţământ 

din ţările membre NATO şi universităţi civile;
- Desfăşurarea activităţilor practic-aplicative în Centrele de 

instruire, în vederea înţelegerii complexităţii şi a particularităţilor 
misiunilor specifice (ex. Irak, Afganistan, Kosovo etc.);

- Armonizarea programelor de studii la nivel naţional şi european;
- Existenţa unor standarde şi metodologii de asigurare a calităţii 

educaţiei corespunzătoare cerinţelor pe plan naţional şi 
internaţional.

Ameninţări:
- Lipsa de diversificare a resurselor financiare;
- Reducerea numărului absolvenţilor de liceu;
- Concurenţa puternică din partea altor instituţii de învăţământ 

superior pe fondul scăderii atractivităţii profesiei militare.
Recomandări:
- Revizuirea permanentă a planurilor de învăţământ vizând 

numărul orelor de activitate didactică, raportul disciplinelor 
obligatorii, opţionale, facultative, repartizarea disciplinelor pe ani 
de studii;

- Concentrarea eforturilor Bibliotecii pe dotarea cu lucrări recente, 
inclusiv periodice de specialitate (naţionale şi internaţionale);
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- Dezvoltarea Bibliotecii virtuale;
- Procurarea de licenţe pentru Bibliotecă în vederea accesului la 

mai multe baze de date internaţionale;
- Implicarea Academiei într-o strategie de marketing integrată 

în vederea consilierii şi orientării absolvenţilor de liceu în afara 
suportului primit prin structurile specializate ale Ministerului 
Apărării Naţionale;

- Realizarea de demersuri pentru acreditarea CNCSIS a centrelor 
de cercetare ştiinţifică;

- Implicarea mai puternică a studenţilor în reproiectarea curriculei 
universitare şi la activităţi administrative specifice Academiei;

- Creşterea activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului de 
Consiliere a Studenţilor;

- Acordarea unei atenţii deosebite programelor de mobilităţi 
studenţeşti (ex. Programul ERASMUS);

- Elaborarea unui manual de calitate adaptat la specificul 
Academiei;

- Preocuparea pentru dezvoltarea programelor de masterat, atât 
a celor depuse la sediul ARACIS, cât şi la proiectarea altor 
programe.

Opinia evaluatorului
Având în vedere punctele forte, pe care le considerăm 

apreciabile, precum şi receptivitatea manifestată de conducerea 
Academiei de a-şi însuşi recomandările comisiei, considerăm că 
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 
este o instituţie de învăţământ superior de elită în cadrul sistemului 
naţional de învăţământ românesc.

propunem acordarea calificativului:  GRAD DE ÎNCREDERE 
RIDICAT.

Concluzii ale expertului militar 
Având în vedere specificul Academiei Forţelor Terestre din Sibiu – 

acela de a fi o universitate militară – s-a procedat şi la o evaluare tematică 
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instituţională de către expertul militar din comisie. În sinteză, constatările 
evaluării tematice sunt cele de mai jos.

Aprecieri pozitive
- Din volumul celor trei ani în care se desfăşoară specializarea 

propusă acreditării, disciplinele de Pregătire militară generală 
reprezintă un procent de 40,98% (1550 ore din totalul de 
3782). Numărul de discipline ale specializării asigură realizarea 
competenţelor, prin transformarea cunoştinţelor în priceperi şi 
apoi în deprinderi, iniţierea în armă şi obţinerea diplomei de licenţă 
şi a brevetului de ofiţer. Pregătirea continuă se desfăşoară prin 
specializarea în armă în şcolile de aplicaţie (centre de pregătire 
în armă), un număr de 805 ore, unde obţin certificat de absolvire.

- Cadrele didactice care susţin disciplinele aferente specializării 
supuse evaluării au competenţa necesară; majoritatea sunt 
doctori sau doctoranzi şi au grade didactice, cei asociaţi având 
dosare complete la catedră.

- Pentru organizarea activităţilor didactice, Centrul de pregătire 
militară, prin Catedra de pregătire militară generală, organizează 
comisii didactice periodice, în scopul uniformizării metodelor de 
predare, învăţare şi evaluare.

- Toate cadrele didactice titulare şi asociate, care susţin disciplinele 
din categoria pregătire militară generală, desfăşoară cercetare 
ştiinţifică din Planul cadru al Academiei, prin participarea la 
proiecte/ granturi de cercetare-dezvoltare, sesiuni de comunicări 
şi manifestări ştiinţifice şi realizarea de materiale în folosul 
învăţământului.

- Convocările anuale, care asigură îndeplinirea condiţiilor pentru 
acordarea brevetului de ofiţer, sunt foarte bine organizate, au 
obiective clare şi realizabile.

- Numărul total de ore, repartizat pe cei trei ani de studii (2142 
ore, din care 592 reprezintă componenta academică şi 1550 
componenta de pregătire militară) asigură fundamentarea 
specializării în armă. La toate acestea se adaugă un număr de 
278 ore, pentru specializarea în armă.

Alte constatări:
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- la unele discipline, bibliografia din fişele disciplinelor şi 
programelor analitice nu este actualizată şi nu este repartizată 
pe categorii, în funcţie de tipul disciplinelor (obligatorie, opţională, 
facultativă);

- fişele disciplinelor conţin competenţe şi modalităţi de evaluare 
(iniţială, periodică şi finală), au fost prelucrate de către titularii 
de disciplină, dar trebuie urmărite cu mai multă atenţie de către 
instructorii militari;

- există în Bibliotecă suporturile de curs pentru disciplinele acestei 
categorii de pregătire, dar pentru unele discipline numărul de 
exemplare este insuficient;

- nu toate cursurile şi manualele din această categorie de pregătire 
sunt în Biblioteca virtuală, datorită caracterului de clasificare al 
acestora şi al disciplinelor de studii;

- numărul de abonamente la publicaţiile periodice cu specific 
militar este suficient, având în vedere numărul de studenţi;

- o parte din studenţi a participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice 
în ţară şi în străinătate, la diferite instituţii de învăţământ superior, 
realizând un schimb de experienţă folositor carierei militare;

- se impune urmărirea mai atentă a evaluării periodice şi stabilirea 
ponderii fiecărei verificări în aprecierea finală;

- Catedra de pregătire militară generală este încadrată 85% 
(3 funcţii neîncadrate din 18), majoritatea o formează cadrele 
didactice cu titlul de doctor sau înscrise la doctorat, având fiecare 
norma didactică completă. Pregătirea instructorilor se face prin 
convocări periodice şi cursuri de carieră;

- studierea posibilităţii măririi numărului de abonamente la 
revistele naţionale şi străine, aferente categoriei de pregătire 
militară generală;

- ritmul de ore pe săptămână (40 ore cu 8 ore pe zi) în modulele 
de pregătire militară generală şi taberele de instrucţie asigură 
formarea deprinderilor necesare realizării obiectivelor stabilite în 
planurile şi programele de învăţământ;
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- întâlnirea cu studenţii a scos în evidenţă modul de transmitere a 
informaţiilor de la conducerea Academiei la aceştia, participarea 
lor la elaborarea documentelor de învăţământ şi a evaluării 
calităţii actului didactic, apreciat ca foarte bun; studenţii participă, 
prin completarea chestionarelor, la evaluarea cadrelor didactice 
şi îmbunătăţirea planurilor şi programelor de învăţământ;

- există o minimă coordonare între Academie şi şcolile de 
aplicaţie (centrele de pregătire în armă) privind iniţierea şi 
specializarea în armă; se impune o armonizare a obiectivelor, 
misiunilor şi modului de realizare a acestora, în scopul eliminării 
paralelismelor şi îmbunătăţirii carierei absolvenţilor;

- numărul de ore, pregătirea şi executarea practicii contribuie 
la realizarea competenţelor necesare viitorului ofiţer şi 
specializarea în armă;

- în urma discuţiilor cu studenţii, a rezultat propunerea reanalizării 
modului de alocare a burselor şi a creşterii numărului acestora.

Recomandări:
1. Participarea mai intensă a studenţilor la întocmirea planurilor 

de învăţământ şi a programelor analitice aferente categoriei de 
pregătire militară generală, având în vedere locul de unde vin 
studenţii (liceul militar, liceul civil) şi coordonatele funcţiei pe care o 
vor îndeplini după terminarea Academiei şi a specializării în armă;

2. Studierea introducerii în planurile de învăţământ şi în programele 
analitice a unei palete de discipline opţionale şi facultative la această 
categorie de pregătire, în concordanţă cu ritmul săptămânal al 
procesului de învăţământ;

3. Diversificarea programelor pentru convocările anuale desfăşurate 
la categoria de pregătire militară generală;

4. Armonizarea colaborării şi conlucrării cu şcolile de aplicaţie 
(centrele de pregătire în armă) pe linia organizării şi desfăşurării 
actului didactic, a coordonării (conducerii) lucrărilor de licenţă şi 
a unor acţiuni comune în scopul formării competenţelor necesare 
ofiţerilor care se specializează în armă;

5. Realizarea posibilităţii participării cadrelor didactice şi a personalului 
din Centrul de pregătire militară la diferite activităţi în teatrele de 
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operaţii, unde Armata Română participă în cadrul unor structuri 
naţionale şi internaţionale; totodată, sub forma unor lecţii-învăţate, 
folosirea în activitatea de învăţământ mai intens a concluziilor 
rezultate în urma analizei unor evenimente desfăşurate în zonele 
de conflict unde participă structuri militare din Armata României;

6. În urma întâlnirii şi discuţiilor cu studenţii şi absolvenţii a rezultat 
regândirea curriculei absolventului specializării Managementul 
organizaţiei privind: momentul alegerii viitoarei arme, etapele 
specializării în armă şi locul desfăşurării acestora, ponderea 
componentelor academică şi militară în planurile şi programele de 
învăţământ; studiul să aibă la bază o documentare privind modul de 
pregătire în alte state membre NATO;

7. Din discuţiile cu beneficiarii a rezultat regândirea modului de 
specializare în armă pentru celelalte structuri beneficiare din afara 
MApN prin şcolile de aplicaţie (centrele de pregătire);

8. Din discuţiile cu studenţii a rezultat reanalizarea eşalonării pe 
parcursul celor 3 ani a şedinţelor de tragere, aplicaţiilor şi practicii, 
în vederea eficientizării folosirii timpului;

9. Discuţiile cu beneficiarii au evidenţiat realizarea unei conlucrări mai 
active pe timpul convocărilor ştiinţifico-metodice între Academie 
şi şcolile de aplicaţie (centrele de pregătire în armă) şi, totodată, 
participarea instructorilor militari din şcolile de aplicaţie la stabilirea 
şi elaborarea lucrărilor de licenţă;

10. Se recomandă o analiză mai atentă, numerică, între lucrările de 
licenţă ale componentei academice şi componentei de pregătire 
militară, având în vedere ponderea acesteia în planul de învăţământ 
(40,98%).
„Având în vedere aprecierile generale, calitatea cadrelor şi 

instructorilor care desfăşoară actul didactic la categoria de pregătire militară 
generală (toţi au modulul psiho-pedagogic), baza materială, managementul 
eficient al conducerii şi, de asemenea, faptul că unele constatări au fost 
rezolvate pe timpul vizitei”, expertul militar a propus acordarea pentru 
această categorie de pregătire, la specializarea propusă acreditării, a 
calificativului: „încredere”.
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Concluzii desprinse din întâlnirile cu echipa de management, 
cadrele didactice, cercetătorii, coordonatorii serviciilor funcţionale, 

studenţii, absolvenţii şi angajatorii

În urma întâlnirilor şi discuţiilor purtate cu echipa de management a 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, cadrele didactice 
fără funcţii de conducere în universitate, cercetătorii, coordonatorii serviciilor 
funcţionale, studenţii, absolvenţii şi angajatori au rezultat următoarele 
concluzii:

- existenţa în cadrul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” a unui climat academic de înaltă ţinută, caracterizat 
prin promovarea unei autentice culturi de calitate atât în direcţia 
pregătirii academice, cât şi militare;

- preocuparea conducerii Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” pentru asigurarea unei dotări de excepţie a procesului 
didactic (27 de laboratoare), marea majoritate a laboratoarelor 
fiind dotate pe baza granturilor câştigate de cadrele didactice 
ale instituţiei;

- aprecierea favorabilă făcută de absolvenţi şi de către studenţi 
a mediului de învăţare din Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” şi a preocupării conducerii acesteia şi a cadrelor 
didactice pentru crearea unui climat propice performanţei;

- buna colaborare între Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” şi angajatori. Se remarcă dialogul permanent între 
aceştia şi relaţia de parteneriat deosebit de benefică pentru 
asigurarea unei pregătiri de calitate;

- desprinderea ideii de a se regândi planul de învăţământ în 
sensul creşterii timpului destinat studiului individual, prin 
redimensionarea numărului de ore didactice (curs, seminar, 
lucrări practice), care este, la toţi anii, la limita maximă (28 ore/
săptămână);

- regândirea sistemului de pregătire prin intermediul şcolilor de 
aplicaţii; pregătirea respectivă este utilă, dar forma de realizare 
ar trebui regândită în sistem postuniversitar; sistemul actual 
este anacronic, neadecvat ca organizare şi statut; la acest 
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punct de vedere au căzut de acord şi angajatorii, care înţeleg 
că absolvenţii unei universităţi trebuie să-şi continuie studiile 
militare tot într-un sistem de factură academică;

- revederea şi schimbarea legislaţiei privind sistemul de 
pensionare a cadrelor didactice cu grade militare; actualul sistem 
de pensionare, la vârsta de 55 de ani, aduce prejudicii sistemului 
universitar, prin privarea universităţilor de specialişti (cadre 
didactice) ajunse la potenţialul creativ maxim; este neproductiv 
ca alte instituţii să beneficieze de o „investiţie” făcută de armată 
în specialiştii acesteia;

- reaşezarea salariilor personalului didactic militar în mod 
corespunzător cu grila de salarizare aplicată personalului 
didactic civil, în vederea respectării principiului motivării egale 
în funcţie de specificul şi calitatea muncii, conform prevederilor 
Codului muncii.

Concluzii ale studenţilor evaluatori

În urma vizitei de evaluare din perioada 14-16 aprilie 2010, studenţii 
evaluatori au scris un raport propriu (vezi Anexa A4), pe baza informaţiilor 
obţinute în urma discuţiilor cu studenţii din AFT şi reprezentanţii lor, 
întâlnirii cu conducerea Academiei, cu absolvenţii şi angajatorii, aplicării şi 
centralizării chestionarului de evaluare a satisfacţiei studenţilor (vezi Anexa 
1 din Raportul de evaluare instituţională al studenţilor evaluatori, conform 
Anexei A4), consultării atât a Raportului instituţional de autoevaluare, cât 
şi a Raportului de evaluare internă al studenţilor din AFT, împreună cu 
anexele acestora, precum şi a altor documente studiate în timpul vizitei, 
deplasării în diverse locaţii ale Academiei (săli de curs şi de seminar, 
laboratoare, Bibliotecă, cămine, cantină, baza sportivă, baza externă pentru 
antrenament militar), întâlnirii cu membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare 
a Calităţii, cu membrii Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic 
(D.P.P.D.), cu membrii Departamentului de Relaţii Internaţionale etc. Analiza 
SWOT, făcută de cei doi studenţi evaluatori şi conţinută în raportul lor, este 
prezentată în tabelul care urmează.
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Analiza SWOT
puncte tari puncte slabe

• Identitatea vizuală bine promovată, sigla 
instituţiei fiind prezentă peste tot;
• Gratuitatea studiilor, asigurarea cu 
rechizite, echipament, cazare, hrană, 
asistenţă medicală;
• Gradul ridicat de angajabilitate a studenţilor 
militari;
• Prezenţa studenţilor în structurile 
decizionale;
• Colaborarea bună dintre instituţie şi 
angajatori;
• Admiterea pe bază de examen scris;
• Posibilitatea studenţilor de a-şi desfăşura 
studiile la o instituţie de învăţământ din 
străinătate;
• Accesul la baza sportivă în afara orelor de 
sport;
• Existenţa unei Biblioteci virtuale;
• Organizarea studenţilor într-o asociaţie cu 
statut juridic propriu;
• Eficienţa activităţii de tutoriat;
• Preocuparea pentru domeniul cercetării 
ştiinţifice şi implicarea studenţilor în 
activităţile de cercetare;
• Aplicarea conceptului de învăţământ 
centrat pe student;
• Actualizartea planurilor de învăţământ 
pentru o eficacitate sporită pe piaţa muncii.

• Programul prea încărcat 
al studenţilor;
• Lipsa unui regulament 
privind alegerea studenţilor 
reprezentanţi în forurile de 
conducere;
• Mobilier învechit în sălile 
de curs;
• Infrastructura deteriorată 
în cadrul căminelor 
studenţeşti.

Oportunităţi Ameninţări
• Dezvoltarea proiectelor de cercetare;
• Grad ridicat de informatizare a Bibliotecii;
• Creşterea numărului de mobilităţi ale 
studenţilor, prin diferite programe.

• Eficacitatea scăzută a 
procesului de evaluare 
a cadrelor didactice de 
către studenţi datorită unei 
diseminări informaţionale 
ineficiente.
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Recomandări
• Întocmirea unui regulament distinct de alegere a studenţilor reprezentanţi 
în structurile decizionale, care să cuprindă: modalitatea de vot, cine are 
drept de vot, situaţia în care şedinţa este statutară, durata mandatului, 
numărul de mandate succesive permise, cine prezidează şedinţa, iar 
alegerile să se facă de către studenţi, fără implicarea cadrelor didactice;
• accesarea mai multor programe care să ajute pe cei cu o situaţie materială 
mai precară, precum şi găsirea unor fonduri care să recompenseze pe cei 
care au rezultate excelente, prin oferirea de burse de merit;
• organizarea unui program orar mult mai flexibil pentru studenţi;
• întocmirea unui raport periodic privind rezultatele evaluării cadrelor 
didactice de către studenţi care să fie dezbătut în Senat şi adus la 
cunoştinţa studenţilor, păstrându-se confidenţialitatea evaluărilor; 
acest lucru ar ajuta la atingerea unui nivel ridicat de conştientizare şi 
responsabilizare a studentului în momentul completării chestionarului, 
precum şi la încrederea acestuia în eficientizarea procesului de evaluare.

Studenţii evaluatori nu au propus un calificativ.

Concluzii ale evaluatorului străin

Comisia de evaluare externă a avut în componenţa ei, pe perioada 
vizitei la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ca expert 
străin, pe domnul prof. univ. dr. Ales Komar, col. (R), de la Universitatea 
de Apărare din Brno, Republica Cehă. Din raportul acestuia (vezi Anexa 
A5), se consemnează câteva idei şi concluziile, care sunt prezentate în 
continuare.

•  „ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” 
este o instituţie militară specializată, care formează ofiţeri de 
comandă pentru toate Forţele Terestre ale Armatei Române şi 
alţi beneficiari din Sistemul Naţional de Apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională; furnizează licenţiaţi în domeniile de studii 
acreditate şi autorizate, capabili să îndeplinească misiunile lor şi să 
exercite rolurile de conducere, în calitate de conducători, luptători, 
specialişti militari, educatori şi cetăţeni în serviciul naţiunii, devotaţi 
valorilor supreme: ŢARĂ, ONOARE, DATORIE.”  

• „Calitatea cadrelor didactice academice este înalt apreciată în 
străinătate, precum urmează: un profesor a reprezentat România 
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în cadrul proiectului EMF-NET şi în prezent este inclus în European 
Action COST 2008-2012 şi, prin urmare, este un recenzor 
pentru două publicaţii ISI, Journal of Electromagnetic Waves and 
Applications şi Progress in Electromagnetic Research; 3 profesori 
sunt membri în forumuri ştiinţifice internaţionale; 11 profesori sunt 
membri în comitete editoriale ale unor reviste ştiinţifice recunoscute 
de CNCSIS; 12 profesori sunt membri în comitete editoriale; 
39 sunt consilieri ştiinţifici pentru baze de date internaţionale; 1 
profesor este membru pe termen scurt pentru NAHEQPSEE în 
domeniul ştiinţelor de acţiune militară şi informaţii specializate 
în managementul economico-financiar; 7 profesori sunt experţi 
MERYS în domeniul cercetării ştiinţifice, pe când 4 sunt experţi 
ARACIS; 6 profesori sunt membri în grupuri de lucru şi evaluare 
educaţională şi cercetare ştiinţifică organizate cu Secretariatul 
General al MApN, SMG şi SMFT şi 2 profesori sunt membri în 
Consiliul Ştiinţific al SMFT.” 

• „În timpul întâlnirii cu studenţii şi în cadrul discuţiilor mele cu aceştia, 
i-am găsit foarte deschişi, raţionali şi inteligenţi. Ei par să fie foarte 
loiali faţă de universitatea lor. Am fost fascinat că studenţii au putut 
vorbi engleza la un nivel superior.”

• „Impresia mea este că există pentru cadeţi destule oportunităţi 
pentru contacte internaţionale, dar pentru studenţi numai 
câteva înţelegeri bilaterale în cadrul programelor SOCRATES 
– ERASMUS. Studenţii au elaborat proiecte sociale în cadrul 
programului internaţional pentru tineri.” 

• „Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, prin misiunea 
şi obiectivele sale asumate, se găseşte în afara sistemului de 
învăţământ superior naţional şi europeran, prin setul unic de 
competenţe cu care îşi înzestrează licenţiaţii.”

• „Procesul simbiotic, caracteristic trinomului educaţie universitară – 
instruire militară - instruire fizică, care stă la baza arhitecturii de 
formare a ofiţerilor de comandă, constituie baza pentru dezvoltarea 
liderilor militari adevăraţi, capabili de a-şi asuma misiunile 
încredinţate.”  
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• „Din punct de vedere strategic, Academia şi-a propus să devină 
o organizaţie bazată pe cunoaştere, ţintind la îmbunătăţirea 
componentei manageriale, prin folosirea cu preponderenţă a 
specialiştilor în management educaţional, asigurând coordonarea 
prin mijloace neautoritare şi informaţionale (sisteme informaţionale, 
canale de comunicare, sisteme de diseminare a cunoaşterii şi de 
organizare). S-au folosit criterii adecvate ca linii directoare strategice 
pentru îndeplinirea acestui proces: cunoaşterea absolvenţilor, 
utilizarea de practici moderne şi metode solide de predare, 
satisfacerea comenzii sociale şi responsabilităţii personale.”  

• „Rezultatele menţionate anterior au inclus concordanţa ordinului 
social ideal educaţional, exprimată prin modelul de absolvent, 
decizia exactă de management, facilitată de procesul regulat 
de autoevaluare, şi oportunitatea pentru deschiderile oferite de 
integrarea euro-atlantică şi cercetare. Aceasta a inclus evaluarea 
comparată cu alte instituţii similare de învăţământ superior din ţară 
şi, de asemenea, alte instituţii internaţionale militare moderne de 
învăţământ superior naţional şi european, cu scopul de a identifica 
sarcinile şi cerinţele, adoptând astfel cele mai bune practici privind 
lecţiile învăţate şi procedurile NATO şi operarea cu echipament şi 
tehnică de luptă specifică.” 

• „Procesul desemnat a permis progresul privind dezvoltarea 
profesională a conceptului de instruire, în concordanţă cu cerinţele 
profesionale ale armatei şi strategiile de formare a procesului de 
instruire, flexibilitatea în termeni ai structurilor de conducere a 
Academiei, ai proiectării curriculare şi conţinutului instrucţiei şi ai 
viitorului, încât calitatea absolvenţilor a fost atestată în principalele 
operaţiuni militare conduse de NATO, prin practicarea experienţei 
acumulate.”
„Liniile principale de acţiune întreprinse până acum sunt 

următoarele: 
- proiectarea curriculum-ului ca scop educaţional adecvat de 

prezentat în modelul de absolvent; 
- proiectarea funcţională a structurilor (colegiul, centrul de instruire 

militară generală, departamentele, cadrele didactice, unităţile de 
studiu) care oferă coordonarea eficientă a celor două dimensiuni 
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ale procesului de formare, adică instruirea academică şi 
instruirea militară; 

- măsurarea eficienţei activităţilor didactice universitare;
- dezvoltarea/ îmbunătăţirea continuă a resurselor umane; 
- optimizarea managementului resurselor disponibile (umane, 

materiale, financiare, informaţionale); 
- reproiectarea activităţilor extracurriculare şi includerea directă 

a cadrelor didactice în conducerea acestor activităţi şi a naturii 
interactive a relaţiei student-cadre didactice; 

- menţinerea procesului de selecţie bazat pe evaluarea priceperii 
academice a candidaţilor prin competiţie; 

- schimbarea mentalităţii şi comportării, accentuând 
responsabilitatea individuală; 

- înţelegerea implicată în activităţile extracurriculare.”
„Bazat pe faptele din Raportul intern de evaluare şi pe observaţia 

mea personală, eu consider că Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” este capabilă să realizeze în mod adecvat educaţia 
universitară şi sarcinile militare ce includ exerciţiul practic pentru 
încercări grele.” 

Expertul străin nu a propus un calificativ.

III.   EVALUAREA EXTERNĂ A ACADEMIEI 
FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” 

DIN SIBIU LA NIVELUL pROGRAMELOR DE 
STUDII

III.1.   programe de studii de licenţă
Pornind de la ideea că evaluarea instituţională externă are în 

vedere, pe de o parte, instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte, măsura 
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în care mecanismele instituţionale sunt implementare şi funcţionează 
la nivelul programelor de studii, din totalul de un program de studii de 
licenţă acreditat şi două programe autorizate să funcţioneze provizoriu, 
desfăşurate în cadrul Facultăţii de Management Militar a Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, s-a selectat pentru evaluarea calităţii 
programul acreditat: Managementul organizaţiei (MO) din domeniul de 
studii universitare Ştiinţe militare şi informaţii. Se menţionează că cele 
două programe autorizate să funcţioneze provizoriu sunt: Management 
economico-financiar, din domeniul de studii universitare Ştiinţe militare şi 
informaţii, şi Administraţie publică, din domeniul de studii universitare Ştiinţe 
administrative. Se precizează faptul că programul Management economico-
financiar, autorizat să funcţioneze provizoriu prin H.G. 693/2003, parcursese 
la data vizitei de evaluare (14-16 aprilie 2010) etapa evaluării externe, în 
perioada 25-27.11.2009, şi era acreditat, conform Raportului ARACIS nr. 
225 din 15.01.2010, urmând să fie inclus în Hotărâre de Guvern.

Evaluarea externă a programului Managementul organizaţiei a 
fost făcută de doi experţi de program, conform componenţei comisiei de 
evaluare, precizate în capitolul I.Introducere. 

Rezultatele procesului de evaluare externă a programelor de studii 
s-au consemnat în Fişa vizitei (inclusiv Fişa suplimentară cu privire la 
modul de îndeplinire a standardelor specifice domeniului „Ştiinţe militare 
şi informaţii”) şi s-au sintetizat în două rapoarte individuale de evaluare 
întocmite de experţii evaluatori, care includ analiza SWOT a programului de 
studii şi recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii. 

Din Fişa vizitei, specifică pentru programul de studii evaluat, 
coroborat cu rapoartele aferente întocmite de experţi, a rezultat  că sunt 
îndeplinite toate criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă, fie la 
valorile minime, fie la nivelul Ref.1 sau Ref.2. 

În continuare, se face o prezentare sintetică a rapoartelor individuale 
ale celor doi experţi de program. 
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programul de studii Managementul organizaţiei
Din Raportul individual al prof. univ. dr. Ani Matei

Analiza SWOT
puncte tari puncte slabe

• Programul, ca structură şi conţinut, 
corespunde nevoilor de formare a specialiştilor 
militari de conducere din armata română;
• Fundamentarea conţinutului programului 
a avut în vedere un „Model al absolventului”, 
determinat în strânsă legătură cu beneficiarii;
• Necesităţile de formare sunt utilizate în 
studiile de fundamentare curriculară şi la 
definirea compe-tenţelor viitorilor absolvenţi ai 
programului evaluat;
• Concepţia de construcţie a programului este 
modernă, depăşind, în mod clar, preocupările 
tradiţionale şi conservatoare specifice mediului 
organizaţional al armatei;
• Se remarcă preocupări deosebite 
în asigurarea cadrului logistic necesar 
desfăşurării activităţilor cu caracter aplicativ. 
Această preocupare s-a materializat în 
conceperea, dotarea şi utilizarea unui număr 
mare de cabinete şi laboratoare, care acoperă 
integral nevoile de formare pentru disciplinele 
cu caracter aplicativ;
• Maniera de compatibilizare a exigenţelor de 
formare de tip militar şi cele specifice profilelor 
civile este inovativă şi originală, putând 
constitui un exemplu pentru programe similare;
• Calitatea corpului didactic este deosebită, 
îmbinând atât cadre didactice cu experienţă, 
cât şi, majoritar, cadre didactice tinere;
• Preocupările pentru cercetare ştiinţifică sunt 
într-o evoluţie continuă, materializându-se în 
numeroase contracte, publicaţii ISI etc.;
• Studenţii afirmă un grad ridicat de satisfacţie 
privind modul în care este conceput şi 
organizat programul, precum şi în legătură cu 
finalitatea acestuia.

• Datorită specificului 
universităţii, studenţii 
urmează un program 
academic şi de pregătire 
militară foarte încărcat, ceea 
ce poate afecta, în ultimă 
instanţă, disponibilitatea 
şi capacitatea de însuşire 
aprofundată şi complexă a 
conţinutului programului;
• În corpul didactic 
există numeroase cadre 
didactice a căror pregătire 
şi specializare este în 
domeniul ştiinţelor militare. 
Ne referim aici, în special, 
la formarea iniţială sau prin 
studii de doctorat a cadrelor 
didactice care predau unele 
discipline de specialitate sau 
complementare, cuprinse în 
planul de învăţământ;
• Inexistenţa unui sistem 
cuprinzător de stimulare a 
performanţelor profesionale 
ale studenţilor;
• Orientarea cercetării 
ştiinţifice cuprinde un 
pronunţat specific militar, 
nefiind sesizate prea multe 
teme care să asigure o 
mai bună compatibilizare 
a efortului de cercetare cu 
preocupări similare sau 
apropiate din învăţământul 
superior românesc şi 
european.
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Recomandări
• Revederea încărcării săptămânale a programului academic, în sensul 
reducerii volumului de activităţi didactice;
• Preocuparea pentru diversificarea pregătirii profesionale a cadrelor 
didactice, astfel încât să se asigure o mai bună concordanţă între specializarea 
acestora prin doctorat şi disciplinele cuprinse în norma didactică;
• Îmbunătăţirea sistemului de măsuri pentru stimularea performanţelor 
profesionale ale studenţilor;
• Optimizarea raportului dintre volumul de activităţi destinate pregătirii 
academice, respectiv pregătirii militare.
Calificativul propus:  „încredere”

Din Raportul individual al prof. univ. dr. Ioan petrişor
Analiza SWOT

puncte tari puncte slabe
• Grad adecvat de corelare între misiunea didactică şi 
misiunea de cercetare a Academiei (au fost avute în vedere 
atât misiunea atribuită, cât şi misiunea asumată);
• Complementaritatea adecvată a competenţelor militare 
şi academice formate  studenţilor, care contribuie la 
conturarea profilului de autentic lider militar (determinată de 
rigoarea îndeplinirii misiunii didactice la toţi anii de studiu);
• Pondere corespunzătoare (68,91%) a disciplinelor de 
specialitate în total discipline din Planul de învăţământ;
• Grad corespunzător de diversificare a disciplinelor pe 
componentele academică şi de pregătire militară;
• Succesiunea logică a disciplinelor din programul de studii 
în cadrul anului de studiu şi între anii de studii;
• Grad adecvat de diversificare a tematicii aferente 
cercetării ştiinţifice, corelată corespunzător cu misiunea 
programului  de studii;
• Folosirea sistematică a unor pachete de teste pentru 
evaluarea potenţialului de lider militar;
• Grad foarte ridicat de promovare a studenţilor în fiecare 
an de studiu;
• Corpul profesoral este foarte bine perceput de studenţii 
din toţi anii de studii;
• Gradul de satisfacţie a studenţilor din toţi anii faţă de 
programul de studii este foarte ridicat;
• Programul de studii „Managementul organizaţiei” a 
fost conceput şi realizat pornind de la comanda socială 
(a beneficiarilor de profil), concretizată în „Modelul 
absolventului”.

• Ponderea cadrelor 
didactice cu titlul 
de profesor şi 
conferenţiar este de 
25,92% (încadrându-
se în standardul 
ARACIS);
• Tendinţa de scădere 
a numărului de lucrări 
comunicate, a cărţilor 
tipărite în editură şi a 
articolelor publicate în 
perioada 2008-2009 
(motivată de numărul 
foarte mare al cadrelor 
didactice dedicate 
în această perioadă 
finalizării tezelor de 
doctorat, dar şi de 
creşterea exigenţelor 
în aprecierea 
valorii ştiinţifice la 
publicarea lucrărilor 
de specialitate).
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Recomandări
• Îmbunătăţirea raportului între numărul de ore aferent pregătirii academice 
şi numărul de ore dedicat pregătirii militare în planul de învăţământ al 
programului de studii „Managementul organizaţiei”, prin dezvoltarea 
parteneriatului între Academia Forţelor Terestre şi beneficiari;
• Intensificarea preocupărilor pentru elaborarea de materiale didactice în 
corelaţie cu exigenţele de performanţă ale procesului Bologna (în sensul 
editării în special a unor culegeri de studii de caz, însoţite de manualul 
profesorului şi manualul utilizatorului).

Calificativul propus:  „încredere”.

IV.   CONCLUZII

Din analiza Dosarului de autoevaluare instituţională şi a Dosarului de 
autoevaluare a programului de studii Managementul organizaţiei, elaborate 
de către Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a altor 
documente puse la dispoziţie în cursul vizitei de evaluare, a informaţiilor 
publice disponibile pe site-ul Academiei, precum şi în cursul discuţiilor 
purtate cu diverse grupuri ţintă, în cadrul întâlnirilor organizate cu prilejul 
vizitei de evaluare, membrii echipei de evaluare instituţională au constatat 
că există concordanţă între declaraţiile şi documentele din rapoartele de 
autoevaluare şi documentele originale, respectiv situaţia existentă la faţa 
locului. Acolo unde a fost cazul, au fost solicitate documente şi explicaţii 
suplimentare care au clarificat aspectele semnalate.

Din fişele vizitei (fişa echipei de evaluare instituţională şi fişa 
specifică pentru programul de studii evaluat), coroborate cu rapoartele 
aferente întocmite de experţii evaluatori, a rezultat în unanimitate că sunt 
îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă la valorile minime sau 
Ref.1/ Ref.2, după caz.

Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul de studii evaluat 
şi pe componenta instituţională, inclusiv a expertului militar, a fost că 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu prezintă un grad de 
încredere ridicat din punct de vedere al interesului public, al măsurilor puse 
la dispoziţie pentru asigurarea calităţii procesului didactic şi de cercetare 
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ştiinţifică, precum şi al exercitării dreptului legal de acordare a diplomelor 
şi calificărilor.

În urma vizitei de evaluare instituţională externă, pe baza opiniilor 
experţilor evaluatori şi a responsabililor implicaţi, inclusiv prin discuţiile 
separate ale echipei de evaluatori cu studenţi, absolvenţi şi cu reprezentanţi 
ai angajatorilor, cu alte grupuri ţintă (echipa de management a Academiei, 
membrii Biroului Senatului, conducerea Facultăţii de Management 
Militar, membrii ai Senatului şi ai Consiliului profesoral; corpul profesoral, 
cercetători, corpul de instructori militari; reprezentanţi ai secţiilor, comisiilor 
şi serviciilor; membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii etc.), 
după confruntarea informaţiilor făcute publice pe diferite căi şi ale celor 
cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele extrase de pe documentele 
în original, cu cele solicitate suplimentar, acolo unde a fost cazul, a rezultat 
că există o credibilitate mare a informaţiilor diseminate de Academia 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu pe diferite canale.

Experţii evaluatori, implicaţi în procesul de evaluare pe parcursul 
vizitei, au susţinut în rapoartele lor individuale, cu argumente enumerate 
în Fişa vizitei, că Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
asigură derularea tuturor activităţilor de educaţie academică, pregătire 
militară şi cercetare ştiinţifică prin apelarea la cele mai bune practici 
rezultate din propria experienţă sau sistematizate pe baza schimburilor de 
experienţă cu universităţi/ academii similare din ţară şi străinătate.

Se apreciază buna colaborare a echipei de evaluare cu reprezentanţii 
Academiei – la nivel instituţional şi al programului de studii – atât în etapa 
de pregătire, cât şi în aceea de desfăşurare a vizitei de evaluare. Academia 
a dovedit seriozitate şi profesionalism în abordarea acestei activităţi, 
furnizând informaţii corecte, complete şi cu maximă eficienţă asupra tuturor 
solicitărilor exprimate de  evaluatorii externi.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu are o 
misiune asumată şi totodată încredinţată, bine definită şi actualizată. 
Produsul ofertei educaţionale a Academiei îl reprezintă ofiţerul, capabil să 
ocupe funcţiile specifice începutului de carieră, în Forţele Terestre, în orice 
structură din Ministerul Apărării Naţionale sau în alte structuri din domeniul 
apărării şi al siguranţei naţionale, având cultivate convingeri şi deprinderi 
specifice armatelor moderne.

Prin misiunea şi obiectivele asumate, Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” se individualizează în sistemul de învăţământ superior 
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naţional şi european ca o instituţie unică, prin genurile de competenţe 
formate absolvenţilor săi.

Împletirea pregătirii academice în domeniul managerial cu 
pregătirea militară este bine realizată, capabilă să cultive profesionalism, 
ca militar şi ca manager, dobândind competenţe complemetare fiecăreia 
din cele două pregătiri, dar oferind şi posibilitatea şi flexibilitatea angajării 
pe piaţa forţei de muncă la finele carierei militare.

Proiectarea transformării Academiei a cuprins adecvarea idealului 
educaţional la comanda socială exprimată prin „Modelul absolventului”, 
decizia managerială oportună, facilitată de procesul de autoevaluare 
periodic, şi valorificarea noilor deschideri oferite de integrarea euroatlantică 
şi cercetarea ştiinţifică.

„Modelul absolventului” stă la baza întocmirii planurilor de 
învăţământ şi a întregului proces educativ din Academie. „Modelul 
absolventului” este stabilit, practic, anual, dar modificări semnificative apar 
odată cu modificările semnificative ale politicilor de apărare, de strategie de 
apărare şi întotdeauna se ţine cont de cerinţele participării la alianţa NATO. 

De asemenea, la stabilirea modelului absolventului, participă şi 
reprezentanţii beneficiarilor care solicită locuri în AFT, precum Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Jandarmeria, Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă etc.

Relaţia strânsă cu beneficiarii a permis elaborarea concepţiei 
de formare, dezvoltare profesională şi utilizare a ofiţerilor în Armata 
României în concordanţă cu exigenţele profesionale şi strategiile de 
formare profesională, elaborarea propriei strategii de formare, realizarea 
transformărilor necesare la nivelul structurilor conducere a Academiei, a 
proiectării curriculare şi a conţinuturilor instruirii, validarea transformărilor 
prin decizii ale beneficiarului, concretizată în evaluarea externă a întregii 
promoţii, în adecvarea oportună a conţinuturilor educaţionale, în funcţie 
de noile solicitări profesionale şi obţinerea feedback-ului necesar realizării 
corecţiilor structurale şi procesuale. 

Mai mult decât atât, calitatea absolvenţilor a fost şi este atestată prin 
prezenţa şi modul de exercitare a competenţelor dobândite în principalele 
teatre de operaţii: Irak, Kosovo, Afganistan etc.

La nivelul personalului didactic, sunt create condiţiile pentru 
formarea unei comunităţi de excelenţă, principalele direcţii de acţiune vizând 
optimizarea activităţilor didactice prin perfecţionarea metodelor didactice 
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şi prin accentuarea caracterului interactiv al câmpului relaţional studenţi-
profesori, în scopul eficientizării transferului educaţional, accentuarea 
caracterului formativ al activităţilor extracurriculare, prin implicarea directă 
a cadrelor didactice în gestionarea acestor activităţi.

La nivelul studenţilor, opţiunea instituţională de menţinere a 
procesului de selecţie, bazat pe evaluarea competenţelor academice ale 
candidaţilor prin concurs de admitere, contribuie la atingerea standardelor 
de performanţă specifice. 

Individualizarea procesului de învăţare, în contextul corelării 
exigenţelor instituţionale cu interesele studenţilor, contribuie la schimbarea 
mentalităţii individuale şi a comportamentului, cu accent pe creşterea 
responsabilităţii fiecăruia. 

În urma analizei Raportului de autoevaluare, a fişei vizitei, pentru 
cele două aspecte fundamentale ale evaluării periodice (programul de 
studiu şi managementul instituţional), al contactului direct pe timpul 
vizitei cu personalul didactic, cu studenţii, cu absolvenţii, cu beneficiarii, 
cu personalul cu funcţii de conducere, cu membrii comisiei interne de 
asigurare a calităţii şi cu managerii unor departamente specifice activităţii 
universitare, concluziile care se desprind sunt în întregime deosebit de 
meritorii, fiind concretizate şi sistematizate după cum urmează.

IV.1.   Cu privire la resursele umane care asigură procesul 
educativ

Personalul didactic al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu este constituit, conform Legii 128/1997, din profesori 
universitari, conferenţiari universitari, lectori universitari/ şefi lucrări, 
asistenţi universitari, preparatori universitari şi cadre didactice din Corpul 
instructorilor militari.  Toţi aceştia au ocupat posturile didactice numai prin 
concurs, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare. 

Posturile didactice sunt constituite conform reglementărilor legale 
şi sunt precizate în Statul de organizare, document aprobat de şeful Statului 
Major General. Numărul de posturi didactice raportat la numărul de studenţi 
respectă standardele specifice. De asemenea, numărul de cadre didactice 
atestate în învăţământul superior raportat la numărul de studenţi respectă 
standardele specifice.
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Pentru ocuparea posturilor didactice se respectă cerinţele la nivel 
naţional, care sunt completate exigent cu reglementări proprii, pentru a se 
asigura corectitudine, transparenţă şi îndeplinirea unor cerinţe specifice.

Urmare a aplicării prevederilor Legii 329/2009, în instituţie nu mai 
sunt încadrate cadre didactice pensionate.

Personalul didactic cu funcţia de bază în Academie este luat în 
considerare în vederea acreditării pentru o singură normă didactică, 
constituită conform legii.

Cadrele didactice au, de regulă, o experienţă didactică bogată, iar 
cele tinere, care ocupă posturi de preparator sau asistent, au pregătirea 
pedagogică cerută.

Pe lângă procesul didactic la care participă direct, aproape toate 
cadrele didactice participă la viaţa universitară internă, pe plan local, pe 
plan naţional şi, chiar, pe plan internaţional, prin activitatea de cercetare 
ştiinţifică, schimburi de experienţă şi elaborări de materiale didactice în 
format clasic sau electronic.

Cu privire la resursele umane care asigură procesul educativ, 
comisia de evaluare externă constată, aşadar, că Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu dispune de un corp profesoral valoros, 
capabil de performanţele cerute de îndeplinirea la nivelul cel mai înal al 
misiunii asumate.

IV.2.   Cu privire la resursele educaţionale, dezvoltate 
în concordanţă cu politicile actuale în domeniul 

învăţământului superior pe plan naţional şi european
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu dezvoltă 

numai învăţământ la forma ZI şi numai pe locuri finanţate de la bugetul 
de stat, prin ministerele beneficiare. În actualul an universitar (2009-2010), 
când s-a efectuat vizita de evaluare externă, toate studiile sunt numai de 
licenţă (ciclul I), urmând ca din noul an universitar (2010-2011) să fie puse 
în aplicaţie şi două programe de studii de masterat (ciclul II), pentru care 
există deja autorizările necesare pe plan naţional şi al organelor militare 
ierarhic superioare.

Oferta educaţională a Academiei Forţelor Terestre se adresează, 
fără discriminare, atât  băieţilor, cât şi fetelor, la ora actuală existând un 
număr semnificativ de fete în toţi anii de studii. 
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Studenţilor le este permisă asocierea în organizaţii studenţeşti, 
cum este Corpul Cadeţilor „Gl. maior prof. univ. dr. Nicolae Uscoi”, care 
este afiliată la Liga Studenţilor din România şi reprezentată în structurile 
manageriale ale Academiei.

Procedurile de recrutare şi admitere a studenţilor militari sunt clar 
definite, popularizate, reglementate prin regulamente şi ordine aprobate 
la nivelul Senatului, dar şi de eşaloanele militare superioare. Promovarea 
ofertei educaţionale şi recrutarea candidaţilor se realizează de către structuri 
specializate ale MApN. Totodată, Academia realizează promovarea ofertei 
sale educaţionale şi prin intermediul site-ului propriu.

Se aplică o politică transparentă în ceea ce priveşte admiterea la 
programele de studii universitare. 

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei de 
bacalaureat şi a dosarului de candidat transmise de Centrele zonale de 
selecţie şi orientare din Breaza, Câmpulung Moldovenesc şi Alba-Iulia.

Concursul de admitere se desfăşoară pe baza unui set de criterii 
combinate, care includ, într-o primă etapă, organizată de centrele de 
selecţie şi orientare ale MApN, testarea capacităţii de efort fizic, testarea 
psihologică şi medicală şi, într-o a doua etapă, organizată de Academie, 
desfăşurarea de probe care evaluează competenţa lingvistică (limba 
engleză) şi cunoştinţele şi competenţele în domeniul diferitelor discipline, 
stabilite prin hotărâre a Senatului universitar, pentru fiecare domeniu de 
studii.

Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, 
facultăţi şi specializări este reglementat prin Regulamentul activităţii 
profesionale a studenţilor militari şi nu se efectuează pe parcursul anului de 
învăţământ. Durata studiilor de licenţă este de 3 ani.

Se constată, aşadar, că Academia Forţelor Terestre din Sibiu are 
învăţământul organizat şi pe deplin funcţional, în deplină concordanţă cu 
cerinţele şi obiectivele Procesului Bologna. 

IV.3.   Cu privire la resursele de cercetare ştiinţifică
Activitatea ştiinţifică desfăşurată în Academiei Forţelor Terestre 

este bogată şi orientată, preponderent, pe domeniul misiunii asumate. 
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară atât de cadrele didactice, cât şi de 
studenţi, în mod instituţional (organizatoric) separat, dar sunt numeroase 
cazurile de participare comună, cadre didactice-studenţi.
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Planurile de cercetare ştiinţifică ale AFT decurg din Planul de 
cercetare ştiinţifică al Statului Major al Forţelor Terestre, din Planul naţional 
de cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2013 şi din alte programe europene 
şi euroatlantice (FP-7, NATO-SPS etc.).

Temele de cercetare cuprinse în Planurile de cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare şi inovare al Academiei se înscriu în aria ştiinţifică a domeniilor 
de licenţă şi a domeniilor pentru care instituţia are atestată capacitatea 
de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, Sociologie, Pedagogie 
şi Ştiinţe tehnologice – Decizia Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică nr. 9673 din 17.06.2008 – şi au în vedere preocupările semnalate 
la nivelul instituţiei şi la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre.  

Cadrele didactice şi cercetătorii din AFT au acces online, gratuit, la 
o serie de platforme de reviste ştiinţifice de cercetare în format integral şi 
baze de date bibliografice şi bibliometrice prin intermediul a două protocoale 
semnate cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti şi 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.   

Un rol deosebit de important în domeniul cercetării ştiinţifice îl ocupă 
colaborarea cu alte instituţii de învăţământ superior, din ţară şi străinătate. 

Valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare 
ştiinţifică a fost realizată prin publicarea de cărţi, manuale, cursuri, articole 
în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi prin prezentarea de 
comunicări la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Produsele obţinute în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică, 
naţionale şi internaţionale, adesea s-au concretizat în soft-uri, echipamente 
şi platforme, care au fost introduse în dotarea laboratoarelor şi a cabinetelor, 
facilitând desfăşurarea cercetării ştiinţifice şi a procesului formativ-educativ.

O parte a rezultatelor cercetării ştiinţifice sunt publicate în 
publicaţiile Academiei, Revista Academiei Forţelor Terestre, Buletinul 
Ştiinţific al Academiei Forţelor Terestre şi Anuarul Academiei Forţelor 
Terestre, primele două publicaţii fiind indexate în baza de date internaţională 
EBSCO Publishing Inc. şi recunoscute de CNCSIS, urmând ca, la sfârşitul 
primului trimestru al anului 2010, când instituţia respectivă reactualizează 
listele cu clasificarea revistelor ştiinţifice româneşti, acestea să fie incluse 
în categoria B+ (indexate BDI).

Interesul constant al conducerii AFT pentru valorificarea cercetării 
ştiinţifice este concretizat şi de semnarea contractul de colaborare cu baza 
de date PROQUEST LLC. 
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O mare parte a rezultatelor cercetării ştiinţifice este valorificată 
prin publicarea de cărţi, manuale, cursuri, culegeri de probleme, îndrumare 
etc. în editura Academiei, care este recunoscută de către CNCSIS din anul 
2006.

Academia Forţelor Terestre din Sibiu organizează periodic 
sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde 
şi workshop-uri la care participă cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, 
studenţii şi absolvenţii, iar comunicările sunt publicate în volume cu ISBN 
şi ISSN, în Buletinul Ştiinţific al Academiei Forţelor Terestre şi în Revista 
Academiei Forţelor Terestre

Astfel, la ediţia din anul 2009 a conferinţei ştiinţifice internaţionale 
„Organizaţia bazată pe cunoaştere” s-au înscris un număr de 467 de autori, 
cu 379 de comunicări ştiinţifice. Aceştia au reprezentat 40 de instituţii de 
învăţământ superior şi de cercetare din 22 de centre universitare, şi alte 
peste 27 de instituţii/ organizaţii din ţară. De asemenea, la conferinţă au 
participat 36 de reprezentanţi din 11 instituţii de învăţământ superior şi de 
cercetare din 10 ţări străine. Înscrierea participanţilor la această ediţie a 
fost facilitată de utilizarea unui sistem de management al conferinţei, care a 
permis evaluarea tuturor comunicărilor, cu respectarea procedurii adoptate, 
în vederea apariţiei în publicaţiile ştiinţifice ale Academiei.

În vederea creşterii prestigiului acestei manifestări ştiinţifice, în 
acest an, 2010, s-a înaintat documentaţia necesară indexării ISI la Thomson 
Reuters a celor 6 proceedings-uri ale conferinţei.

Este meritoriu şi faptul că, începând cu anul 2004, toate conferinţele 
anuale organizate de Academie au beneficiat de suport financiar din partea 
MECTS, în urma documentaţiilor înaintate către Agenţia Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică (ANCS).

În anul 2009 a avut loc cea de-a XIV-a ediţie a Sesiunii Internaţionale 
de Comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti – SECOSAFT – 2009, cu 
tema „Cercetarea ştiinţifică – mijloc de dezvoltare durabilă pentru şi prin 
tineri”, care a reunit studenţi militari şi civili din 22 de universităţi din ţară şi 
străinătate.

La această manifestare ştiinţifică au participat un număr de 192 de 
studenţi cu 168 de lucrări ştiinţifice, dintre care 73 de studenţi din Academia 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, care au susţinut 90 de lucrări. 
Organizarea sesiunilor studenţeşti a fost asumată în totalitate de către 
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studenţii Academiei şi monitorizată de către Secţia de Cercetare Ştiinţifică, 
Programe Comunitare şi Logistică Didactică.

Colaborarea cu Universitatea de Apărare din Brno, Cehia, a dus şi 
la dezvoltarea continuă a relaţiilor directe între studenţi. 

IV.4.   Cu privire la baza materială
Academia Forţelor Terestre din Sibiu dispune de patrimoniul 

necesar desfăşurării unui proces educativ de calitate, în concordanţă cu 
planurile de învăţământ şi numărul de studenţi  înmatriculaţi. 

Clădirile şi locaţiile pentru instrucţie sunt echipate şi dotate 
conform specificului şi la nivelul altor academii militare din Europa şi sunt în 
proprietatea MApN (100%), fiind date în folosinţă şi administrare Academiei.

Spaţiile destinate desfăşurării procesului de predare-învăţare sunt 
dotate cu mijloace didactice (laptop, calculatoare, videoproiector etc.), 
conform normativelor în vigoare. 

Academia Forţelor Terestre dispune de laboratoare proprii, dotate 
corespunzător, pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planurile 
de învăţământ, care au prevăzute, prin fişa disciplinei/ programa analitică, 
activităţi de acest gen.

Activităţile didactice specifice sunt organizate şi desfăşurate 
conform normativelor în vigoare pe subgrupe de studiu, respectându-se 
standardele în vigoare.

Pentru studiul şi însuşirea limbilor străine (obligatoriu limba 
engleză), instituţia asigură, prin Centrul de limbi străine, aflat în subordinea 
sa administrativă, facilităţile necesare: laboratoare de specialitate, săli 
multimedia şi săli de specialitate.

Biblioteca universitară este încadrată cu personal cu studii 
superioare de biblioteconomie sau filologie.  

Capacitatea sălilor de studiu/ lectură ale Bibliotecii raportată la 
efectivul de studenţi reprezintă 27,2%, fiecare student având posibilitatea să 
ridice şi să studieze bibliografia recomandată în sala de studiu repartizată 
fiecărei grupe de studii.

Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română şi 
străină asigură un număr de exemplare suficient, pentru a acoperi integral 
necesităţile disciplinelor din planurile de învăţământ şi cererile studenţilor şi 
personalului. Totodată, este asigurat un număr suficient de abonamente la 
publicaţii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate.
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Academia dispune de o editură recunoscută de către CNCSIS, 
înfiinţată în anul 1995 şi evaluată periodic din trei în trei ani. 

Academia Forţelor Terestre din Sibiu dispune de un sistemul 
informatic propriu, structurat pe trei reţele, două INTERNET şi una 
INTRANET. 

Academia dispune şi de soft-uri corespunzătoare disciplinelor de 
studiu din planul de învăţământ şi posedă licenţe de utilizare a acestora. 

Prin programarea orară, se asigură desfăşurarea lucrărilor 
aplicative la disciplinele de specialitate din planurile de învăţământ în 
laboratoare dotate cu tehnică de calcul, astfel încât la nivelul unei formaţii 
de studiu se asigură câte un calculator pentru fiecare student.

În campusul universitar, Academia dispune de terenuri sportive, 
săli de sport, piste cu obstacole, bazin de înot, echipate şi dotate conform 
specificului şi profilului, accesibile studenţilor şi personalului, conform unui 
program orar aprobat. 

În poligoane şi tabere există utilităţi sportive necesare pentru 
pregătirea fizică a studenţilor militari. 

Nivelul ridicat de dotare al bazei materiale, precum şi gradul 
de funcţionalitate al acesteia a permis organizarea şi desfăşurarea de 
competiţii la nivel naţional şi internaţional. 

Baza materială a AFT asigură condiţii de viaţă şi studiu adecvate 
studenţilor, care sunt supuşi unor solicitări fizice şi intelectuale intense, 
prin: spaţii de cazare de tipul cămin studenţesc, o cantină studenţească, 
dotată şi încadrată corespunzător, bufete în regim automat sau cu servire, 
pentru desfacerea produselor de patiserie, răcoritoare etc., un cabinet 
medical (cu salon de consultaţii şi tratamente, saloane de internare, salon 
de fizioterapie şi depozit farmaceutic), un cabinet stomatologic (cu atelier 
de tehnică dentară), cabinet de consiliere psihologică, cluburi pentru 
manifestări cultural-educative, muzeu, capelă de rit ortodox, cu serviciul 
religios respectiv. 

Considerăm că baza materială corespunde nivelului standardelor 
de desfăşurare a unui proces de învăţământ de calitate, existând un plan 
de dezvoltare a acestei baze în strânsă corelaţie cu fondurile bugetare 
alocate şi cu cerinţele exprimate de beneficiari (studenţi, cadre didactice, 
cercetători ştiinţifici).
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IV.5.   Cu privire la resursele manageriale
Starea de fapt şi preocupările permanente ale cadrelor didactice cu 

funcţii de conducere din Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu ilustrează un management universitar modern şi eficient, capabil să 
îndeplinească misiunea asumată la nivelul cel mai înalt, furnizând sistemului 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, absolvenţi ai ciclului I de 
studii universitare, cu temeinice competenţe profesionale. În acest sens, 
comisia de evaluatori ai ARACIS a reţinut aspectele prezentate mai jos.

Academia Forţelor Terestre din Sibiu este o universitate de stat, 
dedicată învăţământului superior militar pentru formarea resurselor umane 
la nivel de început de carieră, pentru armată, pentru structurile de ordine 
publică şi cele de siguranţă naţională.

Cadrul normativ intern al întregii vieţi universitare şi militare este 
stabilit prin Carta universitară a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”, elaborată în conformitate cu normele legale care reglementează 
învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică.

În baza şi pentru aplicarea prevederilor Cartei universitare, s-au 
elaborat şi aprobat de către Senatul universitar un număr de acte normative 
interne, de tipul regulamentelor şi a metodologiilor dedicate. 

Cu aprobarea Senatului universitar, s-au elaborat metodologii 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, organizarea şi desfăşurarea 
examenului de licenţă, organizarea şi desfăşurarea practicii universitare, 
organizarea şi desfăşurarea evaluării interne a calităţii,  organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice.

Organigrama academiei se regăseşte sub forma Statului de 
organizare, aprobat de Ministrul Apărării Naţionale. Posturile prevăzute în 
acest document sunt încadrate cu personal militar şi civil, care sunt atestate 
cu privire la calificarea şi competenţele profesionale necesare. 

Actuala structură organizatorică a instituţiei asigură unitatea de 
concepţie şi coerenţa proiectării, desfăşurării, evaluării şi asigurării logistice 
a proceselor educaţionale.

Structurile administrative sunt organizate conform actelor normative 
civile şi militare în vigoare şi sunt încadrate cu personal competent privind 
asigurarea evidenţei documentelor, materialelor etc., în sistem informatizat.

Personalul de conducere (rector, prorectori, decan, prodecan, 
precum şi şefii de catedră) este compus din cadre didactice titularizate 
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în învăţământul superior, cu norma de bază în Academie, respectiv 
în Facultatea de Management Militar, fiind profesori sau conferenţiari 
universitari titulari şi nu se află în condiţii de rezervare a postului.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu este 
condusă de Senatul universitar, iar Facultatea de Management Militar de 
Consiliul facultăţii, organe colective de conducere academică constituite 
conform prevederilor legale în vigoare. 

Comandantul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu este profesor universitar recunoscut prin Ordin al Ministrului Educaţiei 
şi îndeplineşte simultan şi funcţia de rector, potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

Alegerea cadrelor de conducere de la nivelul catedrelor, de la nivelul 
facultăţii  şi de la nivelul Academiei s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor 
legale în vigoare.

La nivelul Senatului universitar funcţionează Comisia de etică 
universitară. 

Comisia de etică universitară a monitorizat respectarea deontologiei 
profesionale şi a iniţiat aplicarea procedurii de soluţionare a reclamaţiilor, 
conform prevederilor Statutului comisiei în diferite situaţii, având o activitate 
continuă, exigentă şi orientată pe prevenirea faptelor nedemne.

Hotărârile şi deciziile organelor colective de conducere şi a 
persoanelor care îndeplinesc funcţii de conducere sunt bazate pe 
mecanisme transparente de decizie, sunt popularizate atât direct, cât şi 
public, prin intermediul site-ului Academiei.

IV.6.   Cu privire la sistemul de management al calităţii
În Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, 

asigurarea calităţii ocupă un loc central, fiind bazată pe strategii şi proceduri 
pentru asigurarea calităţii, pe monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studii, pe proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării, pe proceduri de evaluare a calităţii corpului profesoral, 
pe accesibilitatea resurselor adecvate învăţării, pe un sistem informatic 
eficient, capabil să disemineze operativ informaţiile publice.

Comisia de evaluatori ARACIS a constatat o bună funcţionalitate 
a structurilor de asigurare a calităţii, acestui scop fiindu-i subordonată 
întreaga activitate la nivel colectiv şi individual.
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Cu privire la sistemul de management al calităţii, comisia a reţinut o 
serie de aspecte, cele mai importante fiind prezentate în cele ce urmează.

Academia a elaborat Planul strategic al Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” în perioada 2008-2012 pe fundamentele prevederilor 
Strategiei de transformare a Armatei României şi legislaţiei naţionale în 
domeniul învăţământului superior, care prevede în conţinut strategia privind 
asigurarea calităţii în această perioadă. 

Pentru anul universitar 2009-2010, prin Dispoziţia comandantului 
(rectorului) pentru anul universitar 2009-2010, s-au stabilit direcţiile prioritare 
de acţiune în vederea asigurării calităţii educaţiei. Dintre acestea, se remarcă 
următoarele: monitorizarea şi evaluarea periodică a gradului de îndeplinire 
a standardelor şi standardelor de referinţă promovate de ARACIS şi a celor 
adoptate la nivel instituţional, identificarea vulnerabilităţilor instituţionale pe 
domenii şi implementarea oportună a măsurilor de menţinere/ îmbunătăţire 
a nivelului indicatorilor de performanţă privind asigurarea calităţii educaţiei, 
elaborarea documentaţiei, semnarea contractelor bilaterale şi iniţierea 
demersurilor către ANPCDEFP, pentru realizarea mobilităţilor de studenţi 
şi cadre didactice, în cadrul programului ERASMUS, actualizarea oportună 
a site-ului Internet al instituţiei şi a site-ului Intranet, în vederea asigurării 
transparenţei decizionale şi a diseminării informaţiilor de interes pentru 
comunitatea universitară, pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi, precum şi 
pentru opinia publică.

Anual, în cadrul convocărilor organizate de eşaloanele superioare, 
se realizează colaborări fructuoase atât cu structurile militare beneficiare, 
cât şi cu instituţiile militare de învăţământ similare şi cu şcolile de aplicaţii, 
în vederea armonizării demersurilor educaţionale şi păstrării relevanţei 
acestora în raport cu competenţele necesare resursei umane înalt calificate 
din Forţele Terestre ale Armatei României. Totodată, se realizează evaluări 
anuale ale promoţiilor privind nivelul pregătirii militare generale şi nivelul 
competenţei lingvistice pentru limba engleză.

În consecinţă, în baza analizei rezultatelor evaluărilor şi a 
prevederilor Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea 
şi evaluarea periodică a programelor de studii, prin hotărâre a Senatului 
universitar, se realizează adecvarea conţinutului planurilor de învăţământ, 
în limitele prerogativelor legale, şi actualizarea fişelor disciplinelor/ 
programelor analitice pentru fiecare serie de studenţi. Cu acest prilej, se 
reformulează conţinutul temelor şi şedinţelor, numărul şi distribuţia orelor, 
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se introduc noi teme, noi lucrări de laborator, cu un conţinut ştiinţific de 
actualitate etc.  

Un rol aparte în mecanismele de asigurare a calităţii îl are 
Regulamentul privind examinarea şi notarea studenţilor, discutat de Senatul 
universitar, care furnizează reperele necesare pentru realizarea unui feed-
back oportun şi eficace în vederea conturării unei imagini reale asupra 
potenţialului profesional şi caracterial al aspirantului la statutul de ofiţer-
lider militar. 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îndeplineşte 
atribuţiile precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţi şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii. 

Instituţia respectă standardele de calitate, îndeplinirea acestora fiind 
monitorizată anual prin Raportul de evaluare internă, conform prevederilor 
Metodologiei de evaluare externă, standardelor, standardelor de referinţă şi 
lista indicatorilor de performanţă a ARACIS.  

În vederea dezvoltării şi monitorizării efective a calităţii, sub 
coordonarea comisiei de specialitate, la nivelul fiecărei structuri au fost 
identificate şi implementate măsuri pentru realizarea şi consacrarea unei 
culturi a calităţii. Totodată, Comisia face şi propuneri de ameliorare a calităţii 
educaţiei, monitorizează şi consiliază implementarea acestora.

La nivelul instituţiei funcţionează ca formă de evaluare internă, 
controlul curent, cu periodicitate anuală, pentru fiecare structură internă, 
organizat şi desfăşurat conform Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării interne a calităţii educaţiei, care a constituit 
modalitatea principală prin care managementul instituţiei a evaluat gradul 
de asigurare a calităţii la nivelul structurilor subordonate. Aceste activităţi au 
fost desfăşurate în scopul colectării datelor relevante, identificării oportune 
a posibilelor disfuncţionalităţi cu efecte negative asupra asigurării calităţii, a 
proiectării şi implementării măsurilor preventive sau corective. Constatările 
şi măsurile propuse au fost discutate şi amendate în cadrul şedinţelor de 
lucru lunare ale comandantului.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu desfăşoară 
acţiuni de cooperare interuniversitară în ceea ce priveşte asigurarea 
calităţii educaţiei prin participarea la programul CEEX, Modulul 1 – Proiecte 
de cercetare-dezvoltare complexe MEdC, Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică, contract nr. 93/2006/A5185/09.10.2006, şi ca partener 
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în cadrul Consorţiului de instituţii de învăţământ şi cercetare (alături de 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Academia de Studii Economice 
din Bucureşti), care derulează proiectul cu tema e-Edu-Quality-Sistem 
de management al calităţii în învăţământul superior bazat pe instrumente 
informatice de învăţare şi cunoaştere. 

7. Analiza SWOT
Având în vedere cele prezentate în acest raport, dar şi părerile 

exprimate de experţii ARACIS în Fişa vizitei şi rapoartele elaborate ca 
urmare a activităţilor desfăşurate potrivit Programului vizitei, studiind raportul 
evaluatorului străin şi pe cel al studenţilor, se pot formula concluziile ce 
urmează, privind punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările 
referitoare la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

pUNCTE TARI:
• privind managementul instituţional, baza materială şi activitatea 

financiară:
- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu este 

o unitate de învăţământ superior, cu o misiune şi obiective clar 
definite. Există o corelaţie directă între cerinţele beneficiarului şi 
competenţele furnizate de programele de studii;

- Academia este preocupată de organizarea şi asigurarea unui 
învăţământ de calitate; „modelul absolventului” este elaborat şi 
adaptat de beneficiari în funcţie de dinamica solicitărilor profesionale;

- Strânsa legătură între Academia Forţelor Terestre şi beneficiarii din 
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

- Corpul profesoral este bine pregătit, preocupat de asigurarea unui 
învăţământ de calitate;

- Transparenţa tuturor informaţiilor furnizate despre programele de 
studiu evaluate; 

- Dotări foarte bune şi spaţii de învăţământ bine amenajate şi 
întreţinute;

- Practica universitară se desfăşoară pe specializări universitare în 
unităţile beneficiare din Forţele Terestre;
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- Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară preponderent pe bază de 
granturi şi este centrată pe modernizarea procesului formativ şi pe 
problematici din domeniile de interes pentru armata română;

- Publicaţiile ştiinţifice ale Academiei sunt indexate în BDI şi clasificate 
B+;

- Editura AFT este recunoscută CNCSIS;
- Studenţii se bucură de susţinere din partea cadrelor didactice în 

ceea ce priveşte activităţile didactice şi social-culturale;
- Sistemul de management academic şi administrativ este bine 

individualizat şi optim configurat, la toate nivelurile, fiind în 
permanenţă monitorizat şi perfecţionat;

- Existenţa unor proceduri amănunţite pentru diverse activităţi 
didactice şi administrative, care sunt făcute cunoscute şi se aplică;

- Existenţa programelor complementare de tutorat şi mentorat;
- Existenţa unui sistem informatic modern (Internet, Intranet), fapt ce 

asigură buna comunicare în universitate;
- Atestarea din partea ANCS a capacităţii de a desfăşura activităţi de 

cercetare, dezvoltare şi inovare;
- Organizarea anuală a sesiunilor ştiinţifice ale cadrelor didactice, 

respectiv studenţilor (pentru Conferinţa Internaţionlă a cadrelor 
didactice este transmisă documentaţia în vederea indexării ISI);

- Colaborarea pe baza unor acorduri bi şi multilaterale, din ţară şi 
străinătate (Armed Forces Academy Slovacia, Defence University 
Brno, Université de Limoges, etc.);

- Asigurarea unor condiţii sociale (cazare, hrănire, echipare) foarte 
bune pentru studenţi;

- Asigurarea repartizării (încadrării) în proporţie de 100% a 
absolvenţilor în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională.

• privind programul de studii universitare de licenţă „Managementul 
organizaţiei”:
- Programul, ca structură şi conţinut, corespunde nevoilor de formare 

a specialiştilor militari de conducere din armata română;
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- Fundamentarea conţinutului programului a avut în vedere un „Model 
al absolventului”, determinat în strânsă legătură cu beneficiarii;

- Necesităţile de formare sunt utilizate în studiile de fundamentare 
curriculară şi la definirea competenţelor viitorilor absolvenţi ai 
programului evaluat;

- Concepţia de construcţie a programului este modernă, depăşind, 
în mod clar, preocupările tradiţionale şi conservatoare specifice 
mediului organizaţional al armatei;

- Se remarcă preocupări deosebite în asigurarea cadrului logistic 
necesar desfăşurării activităţilor cu caracter aplicativ. Această 
preocupare s-a materializat în conceperea, dotarea şi utilizarea 
unui număr mare de cabinete şi laboratoare, care acoperă integral 
nevoile de formare pentru disciplinele cu caracter aplicativ;

- Maniera de compatibilizare a exigenţelor de formare de tip militar 
şi cele specifice profilelor civile este inovativă şi originală, putând 
constitui un exemplu pentru programe similare;

- Calitatea corpului didactic este deosebită, îmbinând atât cadre 
didactice cu experienţă, cât şi, majoritar, cadre didactice tinere;

- Preocupările pentru cercetare ştiinţifică sunt într-o evoluţie continuă, 
materializându-se în numeroase contracte, publicaţii ISI etc.

- Studenţii afirmă un grad ridicat de satisfacţie privind modul în care 
este conceput şi organizat programul, precum şi în legătură cu 
finalitatea acestuia.

pUNCTE SLABE:
• privind managementul instituţional, baza materială şi activitatea 

financiară:
- Nefinalizarea, încă, a procesului de informatizare completă a 

Bibliotecii universitare, prin achiziţionarea unui program informatic 
modern, care să asigure interschimbabilitatea cu alte biblioteci din 
spaţiul naţional şi internaţional;

- Dezvoltarea mai timidă a programelor compatibile pentru 
desfăşurarea programului ERASMUS (instituţia deţine Cartea 
ERASMUS extinsă);
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- O preocupare mai modestă privind accesarea programelor 
finanţate din fonduri structurale europene;

- Menţinerea, în anumite proporţii, a sistemului de evaluare a 
cunoştinţelor studenţilor bazat pe acumulări cantitative, în 
detrimentul creşterii ponderii evaluărilor pe parcursul semestrului;

- Lipsa unei preocupări constante în atragerea unor candidaţi cu 
taxă pentru programele de studii.

• privind programul de studii universitare de licenţă 
„Managementul organizaţiei”:
- Datorită specificului universităţii, studenţii urmează un program 

academic şi de pregătire militară foarte încărcat, ceea ce poate 
afecta, în ultimă instanţă, disponibilitatea şi capacitatea de însuşire 
aprofundată şi complexă a conţinutului programului;

- În corpul didactic există numeroase cadre didactice a căror 
pregătire şi specializare este în domeniul ştiinţelor militare. Ne 
referim aici, în special, la formarea iniţială sau prin studii de 
doctorat a cadrelor didactice care predau unele discipline de 
specialitate sau complementare, cuprinse în planul de învăţământ;

- Inexistenţa unui sistem cuprinzător de stimulare a performanţelor 
profesionale ale studenţilor;

- Orientarea cercetării ştiinţifice cuprinde un pronunţat specific 
militar, nefiind sesizate prea multe teme care să asigure o mai bună 
compatibilizare a efortului de cercetare cu preocupări similare sau 
apropiate din învăţământul superior românesc şi european.

OpORTUNITĂŢI:
- Sprijinul deosebit primit din partea eşalonului superior (Statul Major 

al Forţelor Terestre);
- Susţinerea din punct de vedere financiar, în anumite limite, a 

dezvoltării instituţionale;
- Deschiderea spre cooperare cu instituţii similare de învăţământ din 

ţările membre NATO şi universităţi civile;
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- Desfăşurarea activităţilor practic-aplicative în Centrele de instruire, 
în vederea înţelegerii complexităţii şi a particularităţilor misiunilor 
specifice (ex. Irak, Afganistan, Kosovo etc.);

- Armonizarea programelor de studii la nivel naţional şi european;
- Existenţa unor standarde şi metodologii de asigurare a calităţii 

educaţiei corepunzătoare cerinţelor pe plan naţional şi internaţional.

AMENINŢĂRI:
• Lipsa de diversificare a resurselor financiare;
• Reducerea numărului absolvenţilor de liceu;

Concurenţa puternică din partea altor instituţii de învăţământ 
superior pe fondul scăderii atractivităţii profesiei militare.

Având în vedere toate aspectele prezentate în Raportul de evaluare 
instituţională externă, elaborat de directorul şi coordonatorul de misiune, 
constatările fiecărui membru al comisiei de evaluatori ARACIS, exprimate 
în documentele întocmite şi prin discuţii directe, Comisia constată că 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu este o universitate 
de stat, militară, cu o specificitate aparte care îi conferă unicitate, dar care 
se încadrează cu exactitate şi eficienţă în ansamblul sistemului instituţional 
al învăţământului superior din ţara noastră.

Progresele realizate de instituţie, modul său de funcţionare actual 
şi perspectivele care se conturează, conduc la aprecieri unanime din partea 
evaluatorilor şi a oricărei persoane care se apleacă asupra trecutului, 
prezentului şi viitorului acestei universităţi.

părerea unanimă a membrilor comisiei este că Academia 
Forţelor Terestre din Sibiu a atins cote ale managementului educativ 
şi instituţional care conduc la propunerea de atribuire a calificativului 
„GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”. Acesta este calificativul propus în 
unanimitate de Comisia care a efectuat vizita.
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V.   RECOMANDĂRI

Ca urmare a procesului de evaluare externă la nivelul Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu şi al programului de studii 
Managementul organizaţiei, în vederea îmbunătăţirii politicilor instituţionale 
de asigurare a calităţii educaţiei şi de creştere a performanţei manageriale 
şi educaţionale, echipa de evaluare formulează următoarele recomandări:

- creşterea compatibilităţii programelor de studii cu cele organizate 
şi desfăşurate în instituţii militare similare, de învăţământ superior 
din armatele moderne, prin continuarea dezvoltării de reţele de 
parteneriate internaţionale în vederea acordării unor diplome 
comune şi/ sau derularea de programe de studii comune;

- identificarea „bunelor practici” în domeniul procesului de 
învăţământ, cercetare şi management instituţional, cu precădere 
pentru specificul militar;

- accelerarea ritmului de modernizare a Bibliotecii universitare, 
prin creşterea fondului de carte şi publicaţii recunoscute, 
accesarea de noi baze de date internaţionale, precum şi prin 
creşterea nivelului cantitativ şi calitativ al resurselor învăţării, 
concomitent cu implementarea unui sistem de monitorizare a 
accesului studenţilor la acestea;

- utilizarea optimă a resurselor alocate şi/ sau atrase pentru 
continuarea restructurării şi modernizării bazei materiale a 
învăţământului şi cercetării ştiinţifice în corelaţie cu necesităţile 
formative şi cu cerinţele solicitate pentru acreditare instituţională.

- îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a studenţilor, prin realizarea 
de investiţii în infrastructura Academiei;

- monitorizarea citărilor în reviste ISI şi baze de date indexate 
ISI, precum şi creşterea numărului de participări la conferinţe 
indexate ISI şi a numărului de lucrări publicate în reviste cotate 
ISI;

- menţinerea indexării în baze de date internaţionale a Revistei 
Academiei Forţelor Terestre şi Buletinului Ştiinţific al Academiei 
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Forţelor Terestre, concomitent cu efectuarea demersurilor de 
indexare în alte baze de date, precum şi creşterea vizibilităţii 
internaţionale a Conferinţei anuale a instituţiei, Knowledge 
Based Organization, prin indexarea ISI;

- diversificarea accesului membrilor comunităţii universitare la un 
număr mai variat de baze de date internaţionale;

- îmbunătăţirea gradului de încadrare cu cadre didactice 
universitare, prin scoaterea la concurs a posturilor vacante;

- îmbunătăţirea sistemului de evaluare a studenţilor, prin creşterea 
ponderii evaluării continue realizate pe parcursul semestrului;

- finalizarea demersurilor referitoare la crearea cadrului legal 
în MApN, pentru accesarea fondurilor structurale europene, 
precum şi pentru asigurarea cofinanţării (inclusiv din bugetul de 
venituri şi cheltuieli proprii) în cadrul proiectelor internaţionale;

- includerea în strategia Academiei a obiectivului privind înfiinţarea 
unui program de studii de doctorat (ciclul III de studii universitare);

- revederea încărcării săptămânale a programului academic, în 
sensul reducerii volumului de activităţi didactice;

- preocuparea pentru diversificarea pregătirii profesionale 
a cadrelor didactice, astfel încât să se asigure o mai bună 
concordanţă între specializarea acestora prin doctorat şi 
disciplinele cuprinse în norma didactică;

- îmbunătăţirea sistemului de măsuri pentru stimularea 
performanţelor profesionale ale studenţilor;

- optimizarea raportului dintre volumul de activităţi destinate 
pregătirii academice, respectiv pregătirii militare;

- revizuirea permanentă a planurilor de învăţământ vizând numărul 
orelor de activitate didactică, raportul disciplinelor obligatorii, 
opţionale, facultative, repartizarea disciplinelor pe ani de studii;

- concentrarea eforturilor Bibliotecii pe dotarea cu lucrări recente, 
inclusiv periodice de specialitate (naţionale şi internaţionale);

- dezvoltatrea Bibliotecii virtuale;
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- procurarea de licenţe pentru Bibliotecă, în vederea accesului la 
mai multe baze de date internaţionale;

- implicarea Academiei într-o strategie de marketing integrată, 
în vederea consilierii şi orientării absolvenţilor de liceu în afara 
suportului primit prin structurile specializate ale Ministerului 
Apărării Naţionale;

- realizarea de demersuri pentru acreditarea CNCSIS a centrelor 
de cercetare ştiinţifică;

- implicarea mai puternică a studenţilor în reproiectarea curriculei 
universitare şi la activităţi administrative specifice Academiei;

- creşterea activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului de 
Consiliere a Studenţilor;

- acordarea unei atenţii deosebite programelor de mobilităţi 
studenţeşti (de exemplu, Programul ERASMUS);

- elaborarea unui manual de calitate adaptat la specificul 
Academiei;

- preocuparea pentru dezvoltarea programelor de masterat, atât 
a celor depuse la sediul ARACIS, cât şi la proiectarea altor 
programe;

- participarea mai intensă a studenţilor la întocmirea planurilor 
de învăţământ şi a programelor analitice aferente categoriei de 
pregătire militară generală, având în vedere locul de unde vin 
studenţii (liceul militar, liceul civil) şi coodronatele funcţiei pe 
care o vor îndeplini după terminarea Academiei şi a specializării 
în armă;

- studierea introducerii în planurile de învăţământ şi în programele 
analitice a unei palete de discipline opţionale şi facultative 
la această categorie de pregătire, în concordanţă cu ritmul 
săptămânal al procesului de învăţământ;

- diversificarea programelor pentru convocările anuale desfăşurate 
la categoria de pregătire militară generală;

- armonizarea colaborării şi conlucrări cu şcolile de aplicaţie 
(centrele de pregătire în armă) pe linia organizării şi desfăşurării 
actului didactic, a coordonării (conducerii) lucrărilor de licenţă 



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

107

şi a unor acţiuni comune, în scopul formării competenţelor 
necesare ofiţerilor care se specializează în armă;

- realizarea posibilităţii participării cadrelor didactice şi a 
personalului din Centrul de pregătire militară la diferite activităţi 
în teatrele de operaţii, unde Armata Română participă în cadrul 
unor structuri naţionale şi internaţionale; totodată, sub forma 
unor lecţii-învăţate, folosirea în activitatea de învăţământ mai 
intens a concluziilor rezultate în urma analizei unor evenimente 
desfăşurate în zonele de conflict, unde participă structuri militare 
din Armata României;

- în urma întâlnirii şi discuţiilor cu studenţii şi absolvenţii, a rezultat 
regândirea curriculei absolventului specializării Managementul 
organizaţiei privind: momentul alegerii viitoarei arme; etapele 
specializării în armă şi locul desfăşurării acestora; ponderea 
componentelor academică şi militară în planurile şi programele 
de învăţământ; studiul să aibă la bază o documentare privind 
modul de pregătire în alte state membre NATO;

- din discuţiile cu beneficiarii a rezultat regândirea modului de 
specializare în armă pentru celelalte structuri beneficiare din 
afara MApN, prin şcolile de aplicaţie (centrele de pregătire);

- din discuţiile cu studenţii a rezultat reanalizarea eşalonării 
pe parcursul celor 3 ani a şedinţelor de tragere, aplicaţiilor şi 
practicii, în vederea eficientizării folosirii timpului;

- discuţiile cu beneficiarii au evidenţiat realizarea unei conlucrări 
mai active pe timpul convocărilor ştiinţifico-metodice între 
Academie şi şcolile de aplicaţie (centrele de pregătire în armă) şi, 
totodată, participarea instructorilor militari din şcolile de aplicaţie 
la stabilirea şi elaborarea lucrărilor de licenţă;

- se recomandă o analiză mai atentă, numerică, între lucrările 
de licenţă ale componentei academice şi componentei de 
pregătire militară, având în vedere ponderea acesteia în planul 
de învăţământ (40,98%).
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VI.   CALIFICATIV

În urma vizitei de evaluare din 14-16 aprilie 2010, pe baza propunerii 
Comisiei  de evaluare instituţională externă a Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a documentelor de autoevaluare ale instituţiei şi 
a constatărilor din timpul vizitei, Departamentul de evaluare externă a calităţii 
al ARACIS a propus Consiliului ARACIS să ia act de următoarele (cf. Anexa 
A2. Raportul Departamentului de evaluare externă a calităţii al ARACIS): 

- universitatea a dovedit că este preocupată de asigurarea internă a 
calităţii educaţiei; în universitate a fost organizată şi funcţionează 
structura pentru asigurarea calităţii prevăzută de reglementările în 
vigoare; prin Regulamentul privind organizarea sistemului pentru 
asigurarea calităţii sunt stabilite responsabilităţile tuturor verigilor 
implicate în calitate;

- universitatea şi programele sale respectă cerinţele normative 
obligatorii stabilite de Metodologie; la toate programele de studiu, 
evaluatorii au propus calificativul „încredere”;

- universitatea este acreditată prin Decizia ANCS nr. 9673/17.06.2008;
- universitatea respectă criteriile, standardele şi indicatorii de 

performanţă prevăzuţi de reglementări, la nivelele Min., Ref.1, 
Ref.2 sau superior; se are în vedere ridicarea nivelului calităţii, prin 
trecerea a cât mai multor indicatori de performanţă de la nivelul de 
bază la nivelul Ref.1 sau Ref.2;

- din răspunsul universităţii la observaţiile ARACIS formulate în 
urma vizitei, rezultă că aceasta acceptă concluziile şi observaţiile 
rezultate în urma evaluării şi că înţelege să acţioneze pentru 
eliminarea problemelor semnalate, elaborând în acest sens un plan 
de măsuri cu termene bine stabilite. 

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute 
la dispoziţie, Departamentul de evaluare externă a calităţii al ARACIS a 
supus Consiliului ARACIS propunerea de acordare a calificativului „Grad 
de încredere ridicat”. 
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În conformitate cu procedurile descrise în Ghidul activităţilor de 
evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de 
învăţământ superior, Consiliul ARACIS a luat în discuţie şi a aprobat Raportul 
Departamentului de evaluare externă a calităţii privind evaluarea externă a 
calităţii academice din Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu. De asemenea, Consiliul ARACIS a făcut următoarele constatări:

1. Consiliul ARACIS a luat act de prezentarea Departamentului de 
evaluare externă a calităţii şi a constatat că toate procedurile de 
evaluare stipulate în Metodologia de evaluare externă, standardele, 
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă, 
aprobată prin H.G. nr. 1418/2006, şi în Ghidul activităţilor de 
evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor 
de învăţământ superior au fost îndeplinite;

2. Consiliul a apreciat favorabil calitatea Raportului de autoevaluare, 
întocmit de universitate, şi activitatea Comisiei de evaluatori, în 
timpul vizitei în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu la care, din partea Comisiei Consultative şi de Auditare, a 
participat domnul prof. univ. dr. Dumitru Gaşpar – Universitatea de 
Vest din Timişoara. 

3. Consiliul a aprobat conţinutul Raportului Departamentului de 
evaluare externă a calităţii şi propunerile formulate.
Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la 

dispoziţie, Consiliul ARACIS acordă Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu calificativul „Grad de încredere ridicat”. 

Ceremonialul de înmânare a cerificatului 
care atestă calificativul „Grad de 

încredere ridicat”, acordat Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 

Sibiu, în urma evaluării instituţionale 
externe efectuate de ARACIS
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ANEXA A1
 Raportul Consiliului ARACIS
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ANEXA A2
 Raportul Departamentului de Evaluare a Calităţii 

al ARACIS
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ANEXA A3
Scrisoarea de răspuns a Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu către 

ARACIS
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ANEXA A4
 Raportul de evaluare instituţională al studenţilor 
evaluatori la Academia Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu
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ANEXA A5
Raportul expertului străin
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul 
superior din România în context european. Dezvoltarea managementului 
calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” au fost publicate 
următoarele lucrări: 
Nr. 1/2009 - Indicatori primari şi secundari pentru evaluarea calităţii 
Nr. 2/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Politehnica” din Timişoara 
Nr. 3/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea din Piteşti 
Nr. 4/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti 
Nr. 5/2009 - Primary and secondary indicators for quality evaluation 
Nr. 6/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Nr. 7/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea din Bucureşti 
Nr. 8/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea din Craiova 
Nr. 9/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
Nr. 10/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca 
Nr. 11/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Bioterra“ din Bucureşti 
Nr. 12/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti 
Nr. 13/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 
Nr. 14/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
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Nr. 15/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi 

Nr. 16/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Nr. 17/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Nord din Baia Mare

Nr. 18/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Artifex” din București

Nr. 19/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Danubius” din Galați

Nr. 20/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași

Nr. 21/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Maritimă din Constanța

Nr. 22/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța

Nr. 23/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Tehnică Militară din București

Nr. 24/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București

Nr. 25/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Ovidius din Constanța

Nr. 26/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Nr. 27/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Nr. 28/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Nr. 29/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
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Nr. 30/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş

Nr. 31/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Nr. 32/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea din Petroșani

Nr. 33/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Emanuel” din Oradea

Nr. 34/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca
Nr. 35/2010 - Raport privind evaluarea externă a calității academice

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București
Nr. 36/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
din București

Nr. 37/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“

din București
Nr. 38/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice

Universitatea „Bogdan Vodă”
din Cluj - Napoca

Nr. 39/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

din Braşov
Nr. 40/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
din Sibiu
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