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1. INTRODUCERE 

 

Din punct de vedere instituţional, pentru Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, anul 2020 este marcat de o serie de evenimente 

aniversare. Se împlinesc 100 de ani de existenţă în orașul Sibiu, în diferite 

ipostaze, a unei instituţii de formare a ofiţerilor pentru armata română, 

respectiv 25 de ani de transformare a academiei într-o universitate militară 

puternică, racordată la transformările conceptuale şi tehnologice generate, pe 

de o parte, de dinamica contextului normativ naţional şi departamental 

referitor la învăţământul superior, iar, pe de altă parte, de cerinţele de 

formare profesională a ofiţerilor integraţi capabilităţilor specifice unei armate 

moderne a unei ţări membre NATO. 

Din punct de vedere academic şi personal, anul 2020 marchează finalul 

unui mandat de rector (comandant) al academiei, dar, totodată, şi 

posibilitatea continuării şi finalizării iniţiativelor şi proiectelor într-un nou 

mandat. 
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2. ANALIZA RETROSPECTIVĂ A MANDATULUI 2016-2020 
 

Stimaţi membri ai comunităţii universitare militare, am implementat 
împreună, în mod consecvent timp de 4 ani, proiecte pe care le-am prefigurat 
în programul managerial pe care Senatul Universitar al academiei le-a 
transpus în direcţii de acţiune precizate în Planul strategic de dezvoltare 
instituţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” în perioada 
2016-2020 şi Strategia de asigurare a calităţii în Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” în perioada 2016-2020. 

 

Ce am reuşit să realizăm în această perioadă? 
 

Apreciez că am reuşit împreună să transformăm Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu într-o universitate militară aflată în 
avangarda învăţământului superior militar. Procesul nu a fost deloc facil, dar, 
fundamentat pe simbioza dintre gestionarea cunoaşterii propriu-zise, ca 
fundament al îndeplinirii misiunii educaţionale asumate, şi gestionarea 
eficientă a resurselor disponibile, a generat statutul şi prestigiul cu care, 
astăzi, ne mândrim. 

În acest context, evidenţiem, pe domenii, câteva din rezultatele 
relevante ale activităţilor noastre: 

a) proiecţia curriculară: 
 în scopul realizării unei conexiuni directe şi adecvate între 

curriculum, rezultatele învăţării şi competenţele profesionale 
necesare exercitării atribuţiilor de ofiţer în armă, s-a realizat 
diversificarea ofertei educaţionale pentru studii universitare de 
licenţă prin autorizarea pentru funcţionare provizorie a: 
● programului de studii Leadership militar, domeniul Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică (3 ani) – arma Infanterie (specialităţile 
militare: Infanterie, Vânători de Munte, Paraşutişti şi Cercetare); 

● programului de studii Contabilitate şi informatică de gestiune, 
domeniul Contabilitate (3 ani) – arma Finanţe – Contabilitate; 

● programului de studii Inginerie şi management în domeniul 
comunicaţiilor militare, domeniul Inginerie şi management (4 ani) 
– arma Comunicaţii şi informatică; 

 proiectarea unui semestru internaţional (programul de studii 
Leadership militar) cu scopul de a facilita mobilităţile de studenţi şi 
evaluarea viabilităţii acestuia prin derularea efectivă cu 
reprezentanţi din diferite universităţi militare europene şi SUA; 
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 menţinerea acreditării domeniului de studii universitare de masterat 
Ştiinţe militare; 

b) cercetare ştiinţifică: 
 organizarea şi desfăşurarea anuală a ediţiilor: 

● Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale The Knowledge-Based 
Organization – KBO; 

● Sesiunii de Comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti cu 
Participare Internaţională – SECOSAFT; 

● Salonului Naţional cu Participare Internaţională a Inovării şi 
Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti – Cadet INOVA; 

 participarea anuală, în calitate de partener, la proiectul european 
Researchersʼ Night – Noaptea cercetătorilor; 

 desfăşurarea proiectului aNATOmia unei Alianţe; 
 semnarea de acorduri de colaborare cu instituţii de cercetare 

prestigioase; 
 acordarea a numeroase distincţii şi premii, naţionale şi 

internaţionale, personalului didactic şi studenţilor pentru activitatea 
de cercetare ştiinţifică desfăşurată; 

c) relaţii internaţionale: 
 creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor, personalului 

didactic şi instructorilor militari în cadrul programelor ERASMUS+ şi 
Iniţiativa europeană de schimb a tinerilor ofiţeri concomitent cu 
creşterea numărului de acorduri interinstituţionale semnate cu 
universităţi militare şi civile din Europa şi SUA; 

 găzduirea Seminarului Comandanţilor Academiilor Militare Europene 
(European Union Military Academies Commandantsʼ Seminar – 
EUMACS 2019); 

d) structura academiei: 
 înfiinţarea celei de-a treia facultăţi – Facultatea de Ştiinţe Economice 

şi Administrative; 
 înfiinţarea departamentului Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi 

Apărare Cibernetică/Facultatea de Management Militar; 
 înfiinţarea compartimentului Competiţii Sportive/Centrul de Pregătire 

Militară; 
 înfiinţarea Secretariatului Universităţii şi a secretariatelor facultăţilor; 

e) resursa umană: 
 creşterea numărului de funcţii didactice în concordanţă cu volumul 

sarcinii didactice generat de creşterea cifrei de şcolarizare; 
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 ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi posturilor didactice 
auxiliare vacante; 

f) suportul informaţional: 
 asigurarea unui laptop fiecărui student care accede în anul I  

de studii universitare de licenţă; 
 reproiectarea sistemului informatic, ca suport, respectiv mijloc de 

comunicare şi distribuţie; 
 crearea condiţiilor pentru implementarea e-learningului; 
 creşterea numărului de titluri şi volume ale Bibliotecii Universitare în 

concordanţă cu specificul programelor de studii şi solicitările 
personalului didactic titular; 

g) infrastructura: 
 reconfigurarea aulei, amfiteatrelor şi dotarea cu mobilier, 

echipamente audio-video performante; 
 relocarea Centrului de Pregătire Militară şi a unor laboratoare/săli 

de specialitate în spaţii adecvate şi dotarea acestora cu mobilier, 
echipamente audio-video performante; 

 dotarea cu echipamente performante a editurii şi tipografiei 
academiei; 

 proiectarea, execuţia şi racordarea consumatorilor, interiori şi 
exteriori, din campusul universitar la o nouă reţea electrică; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi hrănire a studenţilor în 
taberele de instrucţie; 

h) relaţii cu comunitatea locală şi pe plan naţional: 
 implicarea instituţională în parteneriate cu autorităţile administraţiei 

publice locale şi alte instituţii de învăţământ superior pentru 
organizarea şi desfăşurarea unor evenimente sociale pe plan local şi 
naţional; 

 derularea unor iniţiative de promovare a imaginii instituţiei militare 
în cadrul unor manifestări şi evenimente organizate cu societatea 
civilă (Armata – o şcoală altfel etc.). 

 
Ce nu am reuşit să realizăm în această perioadă? 

 
Probabil „Multe” ar spune cei care gândesc că o organizaţie militară, de altfel 

birocratică prin definiţie, s-ar putea schimba peste noapte (sau în patru ani!)  
sau cei pentru care timpul nu mai are aşteptare. 
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„Sigur acesta nu este finalul”, spun ceilalţi care cred în proiecte 
ireversibile, cei care au răbdarea rezultatelor, fac faţă încercărilor timpurilor şi 
înţeleg responsabilitatea pentru pregătirea generaţiilor viitoare. 

Având în vedere cele anterior prezentate, apreciez că devenirea durabilă 
a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu nu poate fi 
realizată decât pe fundamentul unei analize obiective a stării actuale, analiză 
pe care am prezentat-o în cadrul evaluării stării academiei. 

 

Puncte tari 
 Academia este instituţie de 

învăţământ militar superior acreditată 
cu calificativul „Grad de încredere 
ridicat” și este clasificată în categoria 
universităţilor de educaţie şi 
cercetare ştiinţifică. 

 Programele de studii universitare de 
licenţă şi de masterat sunt acreditate 
cu calificativul „Încredere”. 
 

 Academia dispune de personal 
didactic, titular şi asociat, respectiv 
instructori militari cu experienţă în 
activitatea didactică şi de cercetare 
ştiinţifică, personal didactic auxiliar şi 
administrativ competent. 

 Legătură strânsă cu beneficiarii 
(practica universitară se efectuează 
în structuri de specialitate ale 
beneficiarilor). 

 Parteneriate cu universităţi, militare şi 
civile, în vederea derulării de mobilităţi. 

 Infrastructură destinată învăţământului, 
instrucţiei, cazării și hrănirii 
studenților modernizată şi în curs de 
modernizare. 

 Editură proprie modernizată. 
 Prestigiu naţional şi internaţional 

recunoscut în domeniile învăţământ 
şi cercetare. 

Puncte slabe 
 Necorelarea anuală a numărului de 

posturi didactice în raport cu cifra 
de şcolarizare, respectiv volumul 
sarcinii didactice. 

 Structuri administrative 
subdimensionate şi cu deficit  
de personal. 

 Asigurarea cu diferite categorii de 
materiale, echipament, muniţii 
este deficitară sau se realizează cu 
dificultate. 
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Oportunităţi 
 Proiectarea de noi programe de 

studii pe 3/4 ani corelate cu armele/ 
specialităţile militare. 

 Creșterea gradului de ocupare a 
posturilor didactice prin scoaterea la 
concurs a celor vacante. 

 Racordarea facilităţilor de instruire 
prin simulare din academie la un 
sistem naţional integrat de simulare. 

 Posibilitatea participării la competiţii 
naţionale şi europene pentru 
accesarea finanţării unor proiecte de 
cercetare. 

Vulnerabilităţi 
 Limitări impuse de cadrul normativ 

naţional (Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, O.G. nr. 27/2014). 

 Lacune ale cadrului normativ 
departamental în domeniul 
managementului învăţământului 
militar. 

 

 

 
Ce urmează? 

 
În termeni teoretici şi practici, în viziunea mea pentru noul mandat de 

rector (comandant) primează consolidarea proceselor educaţionale şi 
organizaţionale implementate în ultimii ani, cu evaluări de proces corecte şi cu 
asumarea corecţiilor necesare atingerii finalităţilor proiectate şi fundamentării 
dezvoltării durabile a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu  
în contextul dinamicii cadrului legislativ naţional şi european. 

În mod imperativ, va trebui să oferim o soluție cu privire la trecerea pe  
4 ani a anumitor programe de studii și înglobarea Cursului de bază în cadrul 
proiecției curriculare. 

Continuarea modernizării Poligonului de Instrucție Daia va constitui o 
prioritate în mandatul 2020-2024, oferind soluție alternativă de relocare a 
Poligonului Poplaca. 
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3. ARGUMENTE PENTRU UN NOU MANDAT 
 

Aş aduce în atenţie experienţa profesională acumulată în calitate de cadru 
didactic şi cercetător ştiinţific, care reprezintă, în opinia mea, un prim argument. 

S-au împlinit 30 de ani de când am absolvit Academia Tehnică Militară din 
București, perioadă în care mi-am asumat cu responsabilitate menirea de dascăl 
şi mentor al mai multor generaţii de studenţi, atât în Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, cât şi în Academia Tehnică Militară din București. 

De asemenea, am susţinut, în calitate de personal didactic asociat la 
universităţi de prestigiu, militare şi civile, din ţară şi străinătate, numeroase 
activităţi didactice apreciate de auditoriu. Aș aduce în discuție aici calitatea 
instituției noastre de membru fondator al International Military  
Academic Forum, un motor puternic în corelarea programelor de studii din  
Spațiul european al învățământului superior militar. 

În ceea ce priveşte contribuţia în domeniul cercetării ştiinţifice, aceasta se 
concretizează în numeroase volume şi articole de specialitate, în calitatea de 
membru al diverselor organizații și aș evidenția aici calitatea de membru de 
onoare al Academiei de Științe Tehnice din România. Dintre numeroasele 
distincţii şi premii acordate de-a lungul carierei mele, aş evidenția premiul  
Traian Vuia al Academiei Române pentru lucrarea METODA PARTICULELOR 
LIBERE ÎN ANALIZA NUMERICĂ A MEDIILOR CONTINUE, Vasile NĂSTĂSESCU, 
Ghiţă BÂRSAN, Editura AGIR, Bucureşti, 2015, ISBN 978-973-720-617-6,  
256 pagini. O altă lucrare, pe care o apreciez ca fiind de referinţă pentru 
activitatea mea ca cercetător ştiinţific, respectiv METODA ELEMENTELOR LIBERE 
GALERKIN ÎN ANALIZA STRUCTURILOR, Vasile NĂSTĂSESCU, Ghiţă BÂRSAN, 
Bucureşti, 2018, ISBN 978-973-27-2994-6, 214 pagini, a fost publicată la 
Editura Academiei Române şi abordează, în premieră, în România problematica 
elementelor libere Galerkin. 

În al doilea rând, aş reitera ca argument expertiza dobândită şi 
rezultatele obţinute pe parcursul carierei de militar, respectiv în exercitarea 
atribuţiilor unor funcţii în domeniul administrativ sau a unor funcţii de 
conducere în învăţământul superior. 

Şi, nu în ultimul rând, în mod evident, se conturează ca argument ideea 
asigurării continuităţii în implementarea proiectelor cu scopul consolidării 
rezultatelor şi accesării unor noi niveluri de performanţă instituţională. 

Toate aceste idei, evidențiate mai sus, se circumscriu unui final de 
carieră militară care îmi doresc să se întâmple în Sibiu, în Academia Forțelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, instituție care mi-a oferit posibilitatea 
să mă afirm în dubla mea calitate de dascăl și militar.  
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4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A  
ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 

ÎN MANDATUL 2020-2024 
 
 
4.1. MISIUNE ŞI VALORI INSTITUŢIONALE1 
 

MISIUNE 
 
Generarea şi transferul de cunoaştere prin: 
a) formarea iniţială şi continuă, la nivel universitar şi postuniversitar, a 

ofiţerilor pentru toate armele/specialităţile militare aparţinând Forţelor 
Terestre, precum şi a specialiştilor militari şi civili, pentru alţi beneficiari 
interni şi externi, potrivit protocoalelor/contractelor încheiate în acest 
sens; 

b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin 
creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, precum şi 
valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. 

 
VALORI 

 
„PATRIE, ONOARE, DATORIE” – valori definitorii pentru generaţiile  

de ofiţeri – absolvenţi ai învăţământului militar românesc  
de-a lungul celor 173 de ani de existenţă 

 
„MEREU ÎMPREUNĂ!” – mottoul care ne-a orientat acţiunile  

în cei 25 de ani de existenţă a academiei 
 
 
4.2. VIZIUNE ŞI SCOP STRATEGIC 
 
Luând în considerare perenitatea misiunii şi dimensiunea vocaţională a 

procesului educaţional, în mandatul 2020-2024 am în vedere continuarea 
dezvoltării instituţionale prin menţinerea viziunii şi scopului strategic 
asumat cu responsabilitate şi în mandatul anterior, astfel: 

                                                             
1 Carta universitară a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 
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VIZIUNE 
 
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN 

SIBIU – universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, parte a 
învăţământului superior militar, naţional şi european, specializată în formarea 
ofiţerilor pentru Forţele Terestre ale Armatei României şi pentru alţi 
beneficiari, promotoare a calităţii educaţiei, a creativităţii şi excelenţei în 
cercetarea ştiinţifică şi a colaborării interinstituţionale. 

 
SCOP STRATEGIC INSTITUŢIONAL 

 
Integrarea funcţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 

din Sibiu în sistemul de învăţământ superior naţional şi în Spaţiul european al 
învăţământului superior prin asigurarea excelenţei în educaţie, cercetare şi 
inovare 

 
4.3. SCOPURI STRATEGICE PE DOMENII DE RESPONSABILITATE 
 
Domeniu: MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL 
 
Scopuri strategice: 
1. Menţinerea acreditării instituţionale, conform legislaţiei în vigoare. 
2. Menţinerea clasificării academiei în categoria universităţilor de 

educaţie şi cercetare ştiinţifică. 
3. Menţinerea/obţinerea dreptului legal de a organiza programe de studii 

universitare (licenţă, masterat) şi postuniversitare. 
4. Exercitarea unui management universitar axat pe asigurarea şi 

evaluarea calităţii educaţiei în concordanţă cu standardele, 
standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă promovaţi de 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

 
Măsuri preconizate a fi implementate: 

‒ participarea academiei la exerciţiile de evaluare în scopul clasificării 
universităţilor şi ierarhizării programelor de studii organizate de 
ministerul de resort; 

‒ elaborarea documentaţiei necesare evaluării externe periodice şi 
depunerea acesteia la ARACIS în termenele precizate în actele 
normative în vigoare; 
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‒ organizarea şi desfăşurarea în condiţii legale a alegerilor pentru 
desemnarea reprezentanţilor personalului didactic şi de cercetare, 
respectiv a studenţilor pentru locurile vacantate alocate în 
structurile de conducere academică; 

‒ asigurarea transparenţei decizionale la toate nivelurile 
organizaţionale; 

‒ evaluarea periodică a impactului rezultatelor în scopul validării 
deciziilor adoptate şi/sau aplicarea măsurilor corective; 

‒ respectarea competenţelor decizionale atribuite prin lege şi  
Carta universitară structurilor şi funcţiilor de conducere universitară; 

‒ implementarea unor mecanisme eficiente de prevenire sau de 
identificare a eventualelor fraude în activităţile academice, de 
cercetare sau de orice natură; 

‒ actualizarea oportună a cadrului normativ intern prin integrarea 
modificărilor legislative produse la nivel naţional şi departamental; 

‒ publicarea anuală a raportului rectorului privind starea academiei. 
 
Domeniu: EDUCAŢIE ŞI FORMARE CONTINUĂ 
 
Scopuri strategice: 
1. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a ofiţerului capabil să 

acţioneze adecvat, cu structura militară pe care o comandă, în cadrul 
structurilor naţionale sau multinaţionale şi în funcţie de specificul şi 
particularităţile misiunilor desfăşurate pe teritoriul ţării sau în afara 
acestuia. 

2. Fundamentarea realistă a conexiunii solicitări socioprofesionale 
specifice profesiei de ofiţer – rezultate ale învăţării – conţinuturi ale 
programelor de studii universitare şi postuniversitare. 

3. Optimizarea predării, învăţării şi evaluării academice la nivel 
licenţă/master/învăţământ postuniversitar. 

4. Practicarea consecventă a sportului, în general, şi a educaţiei fizice 
militare, în special, de întreg personalul academiei. 

 
Măsuri preconizate a fi implementate: 

‒ concretizarea conexiunii pregătire academică – pregătire militară de 
specialitate prin corelarea directă a programelor de studii 
universitare de licenţă de 3 și 4 ani (calificărilor universitare) cu 
armele și specialitățile militare; 
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‒ înglobarea Cursului de bază în cadrul programelor de studii 
universitare de licență sau de masterat; 

‒ diversificarea ofertei educaţionale pentru ciclul de studii universitare 
de masterat prin proiectarea unor noi programe de studii; 

‒ optimizarea raportului pregătire teoretică vs. pregătire aplicativă în 
cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare; 

‒ invitarea cadrelor didactice cu vizibilitate internațională pentru 
susținerea procesului educațional din academie (cursuri, prelegeri 
publice etc.); 

‒ validarea rezultatelor proceselor formative inclusiv prin invitarea 
cadrelor didactice universitare recunoscute din alte universități în 
cadrul comisiilor de finalizare a studiilor; 

‒ stimularea participării studenților și cadrelor militare și civile la 
competiții sportive naționale și internaționale. 

 
Domeniu: INTERNAŢIONALIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 
 
Scopuri strategice: 
1. Creşterea numărului parteneriatelor interinstituţionale în cadrul 

Programului Erasmus+, Iniţiativei Europene de Schimb a Tinerilor 
Ofiţeri – EMILYO şi a altor programe şi iniţiative (international Military 
Academic Forum – iMAF, Seminarul Comandanţilor Academiilor 
Militare din Uniunea Europeană – EUMACS, Cultural Understanding 
and Language Proficiency – CULP etc.). 

2. Creşterea numărului de studenţi, cadre didactice şi instructori militari 
din academie care participă la programe de mobilităţi internaţionale. 

3. Îmbunătăţirea permanentă a ofertei noastre educaţionale pentru 
mobilităţile efectuate de către studenţi în corelaţie cu necesităţile 
partenerilor şi posibilităţile proprii de implementare. 

 
Măsuri preconizate a fi implementate: 

‒ consolidarea parteneriatelor interinstituţionale existente în cadrul 
Programului Erasmus+, Iniţiativei Europene de Schimb a Tinerilor 
Ofiţeri – EMILYO şi a altor programe şi iniţiative (international 
Military Academic Forum – iMAF, Seminarul Comandanţilor 
Academiilor Militare din Uniunea Europeană – EUMACS, Cultural 
Understanding and Language Proficiency – CULP etc.); 
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‒ identificarea unor noi universităţi, militare şi civile, în vederea 
încheierii de acorduri de parteneriat în cadrul Programului 
Erasmus+, Iniţiativei Europene de Schimb a Tinerilor Ofiţeri – 
EMILYO şi a altor programe şi iniţiative; 

‒ îmbunătăţirea și analizarea periodică a rezultatelor Semestrului 
Internaţional, modulele de pregătire militară Leadership Militar, 
Supravieţuire în Condiţii de Izolare Temporară şi Cercetare; 

‒ adăugarea de noi module de educație și instruire cu acces 
internațional în scopul diversificării ofertei educaţionale a academiei 
pentru mobilităţile efectuate de către studenţi. 

 
Domeniu: CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 
 
Scopuri strategice: 
1. Aprofundarea cercetării ştiinţifice, teoretică şi aplicativă, în domeniile 

de interes, ca sursă de practici şi idei pentru modernizarea organizaţiei 
militare, în general, şi a procesului formativ, în special, precum şi ca 
sursă de finanțare. 

2. Identificarea oportunităţilor de diseminare a rezultatelor cercetării 
ştiinţifice proprii în publicaţii recunoscute şi cu factor de impact. 

3. Reproiectarea pe domenii specializate a Conferinței Internaționale 
Knowledge-Based Organization în scopul reducerii timpului necesar 
pentru evaluarea în vederea indexării acesteia. 

 
Măsuri preconizate a fi implementate: 

‒ revigorarea cercetării ştiinţifice prin identificarea domeniilor în care 
academia are expertiză şi prin derularea unor proiecte care să 
răspundă necesităţilor instituţionale şi ale Armatei României; 

‒ stimularea cadrelor didactice prin deducerea cheltuielilor de 
publicare și participare la conferințe internaționale; 

‒ creșterea gradului de vizibilitate a Revistei Academiei Forţelor 
Terestre și/sau a Buletinului Științific; 

‒ organizarea manifestărilor științifice și a activității cercurilor 
științifice studențești. 
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Domeniu: RESURSE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE ŞI 
INFORMAŢIONALE 

 

Scopuri strategice: 
1. Implementarea unei politici de personal care să încurajeze excelenţa 

profesională bazată pe competenţe, ataşament şi loialitate faţă de 
instituţie. 

2. Modernizarea infrastructurii universitare şi de pregătire militară, 
inclusiv prin creşterea gradului de informatizare. 

3. Gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate şi atrase. 
4. Integrarea oportună a tehnologiilor informaţionale performante în 

procesul formativ şi în componenta administrativă. 
 

Măsuri preconizate a fi implementate: 
‒ dezvoltarea unui corp didactic universitar capabil să ofere soluţii de 

transformare viabile, funcţionale ale învățământului superior militar; 
‒ creşterea nivelului de încadrare cu personal competent a structurilor 

administrative prin scoaterea la concurs, în raport de necesităţi, a 
posturilor vacante; 

‒ organizarea şi desfăşurarea în condiţii legale a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante; 

‒ modernizarea taberei de instrucţie (facilităţi de cazare, hrănire etc.) 
şi a Poligonului de Instruire Daia; 

‒ îndeplinirea standardelor de evaluare privind dotările cu mobilier 
adecvat şi echipamente audio-video performante a spaţiilor pentru 
predare, laboratoarelor didactice şi de cercetare, a Bibliotecii 
Universitare etc.; 

‒ finalizarea la termenele stabilite a proiectelor pentru îmbunătăţirea 
capabilităţilor de cazare, hrănire etc. din campusul universitar şi 
taberele de instrucţie, ale laboratoarelor didactice şi de cercetare, 
Bibliotecii Universitare, poligoanelor de instrucţie etc.; 

‒ executarea la termen a reparaţiilor curente în scopul menţinerii 
calităţii spaţiilor alocate învăţământului, pregătirii militare, cercetării 
ştiinţifice, activităţilor sportive, cazării, petrecerii timpului liber, 
hrănirii etc.; 

‒ dezvoltarea bazei de antrenament și competiții sportive prin 
adăugarea de noi facilități concomitent cu continuarea modernizării 
celor existente; 

‒ sprijinirea proiectelor generatoare de resurse financiare; 
‒ dezvoltarea platformelor e-learning instituţional. 
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Domeniu: IMAGINEA INSTITUŢIONALĂ 
 
Scopuri strategice: 
1. Devenirea academiei în consonanţă cu dezvoltarea comunității locale 

sibiene. 
2. Creşterea vizibilităţii internaţionale a academiei. 
3. Semnarea unui nou acord de parteneriat strategic cu Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu. 
 
Măsuri preconizate a fi implementate: 

‒ desfăşurarea de acţiuni de promovare a imaginii publice a 
academiei în contextul unor manifestări, evenimente cu impact 
local, naţional şi internaţional; 

‒ dezvoltarea platformei civice de conectare a academiei la 
evenimentele locale și implicarea în organizarea acestora; 

‒ organizarea de evenimente internaţionale (Săptămâna 
Internaţională a Studenţilor, Săptămâna Internaţională a Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Seminarul 
Comandanţilor Academiilor Militare din Uniunea Europeană – 
EUMACS, international Military Academic Forum – iMAF etc.); 

‒ depunerea de proiecte pe agenda culturală a municipiului Sibiu. 
 
Domeniu: PARTENERIATUL CU STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII 
 
Scopuri strategice: 
1. Consolidarea parteneriatului studenţi – management universitar. 
2. Amplificarea implicării studenților în cercetarea științifică. 
3. Sprijinirea activităţilor desfăşurate de promoţiile de absolvenţi. 
 
Măsuri preconizate a fi implementate: 

‒ eficientizarea comunicării cu studenţii în scopul promovării 
performanţei şcolare în mediul universitar militar; 

‒ sprijinirea activităţilor Corpului cadeţilor „Gl.mr. Nicolae Uscoi”  
prin asigurarea facilităţilor necesare (spaţii, mobilier etc.); 

‒ îmbunătățirea sistemului de premiere a studenţilor cu rezultate 
deosebite în activitatea şcolară, de cercetare ştiinţifică, sportivă sau 
de promovare a imaginii academiei în mediul social naţional şi 
internaţional; 
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‒ includerea în bugetul academiei a resurselor financiare necesare şi 
suficiente asigurării burselor pentru studenţi; 

‒ proiectarea de programe adecvate pregătirii pentru loturile sportive; 
‒ continuarea demersului de asigurare a echipamentului sportiv 

personalizat atât loturilor, cât și tuturor studenților; 
‒ crearea unui sistem de atragere/reținere în Corpul instructorilor 

militari din academie a absolvenților cu potenţial de dezvoltare a 
carierei în domeniul instruirii militare a studenţilor; 

‒ asigurarea, la cerere, a facilităţilor necesare derulării întâlnirilor 
aniversare ale promoţiilor de absolvenţi. 

 
4.4. OBIECTIVE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 
 
Având în vedere principiul continuităţii asumat, îmi propun ca împreună 

cu comunitatea universitară să consolidăm procesele de formare şi dezvoltare 
profesională continuă a ofițerilor în acord cu necesităţile de personal ale 
structurilor din organica Armatei României şi solicitările socioprofesionale 
specifice exercitării profesiei de ofiţer conform nevoilor operaţionale. 

În aceste condiţii, academia poate să devină un actor important în 
procesul de reorganizare structurală și funcțională a instituţiilor militare de 
învăţământ din România, fapt pentru care se impun cel puţin următoarele 
direcţii de acţiune: 

a) continuarea procesului de corelare a programelor de studii cu armele 
și specialitățile militare și integrarea învăţământului militar în sistemul 
naţional şi cel euroatlantic; 

b) promovarea unui proces educaţional modern, centrat pe nevoile 
studenţilor şi corelat cu cerinţele beneficiarilor; 

c) înscrierea în Strategia 2020-2024 a Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu a obiectivului internaţionalizării 
instituţionale; 

d) dezvoltarea de noi module de pregătire în limba engleză care, alături 
de semestrul internaţional, să deschidă noi oportunități de colaborare 
internațională; 

e) utilizarea cercetării ştiinţifice în calitate de ambasador pentru 
internaţionalizarea instituţiei; 

f) extinderea colaborării cu mai multe instituţii din spaţiul european în 
scopul dezvoltării abilităţilor studenţilor şi personalului academiei de a 
lucra într-un mediu internaţional şi de a înţelege alte sisteme de 
formare şi instruire a ofiţerilor; 
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g) dezvoltarea profesională a personalului prin participarea la diverse 
forme de pregătire; 

h) dezvoltarea de noi programe de cercetare științifică care să răspundă 
necesităților armatei și să fie cuprinse în Planul sectorial al Ministerului 
Apărării Naţionale; 

i) transformarea rolului educației fizice militare și a sportului în general, 
ca mod de viață; 

j) continuarea demersurilor instituţionale referitoare la clarificarea 
statutului instructorilor militari din perspectiva reprezentării acestora 
în Senatul Universitar; 

k) acțiuni de digitalizare a proceselor educaționale; 
l) dezvoltarea de instrumente care să stimuleze creşterea numărului de 

articole cu factor de impact, brevete etc.; 
m) implementarea de servicii moderne în cadrul Bibliotecii Universitare; 
n) continuarea dezvoltării şi modernizării bazei tehnico-materiale a 

învăţământului şi cercetării ştiinţifice, modernizarea poligoanelor de 
instruire şi a taberelor militare din Daia şi Crinţu; 

o) continuarea procesului de îmbunătăţire a condiţiilor de cazare prin 
schimbarea mobilierului din camere (paturi, dulapuri) şi a condițiilor 
de servire a mesei; 

p) finalizarea construcției noului cămin, amenajarea sălilor de forță, de 
recreere și a clubului studenţilor; 

q) implicarea absolvenţilor în viaţa academică. 
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5. RESURSE 
 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu dispune de 

patrimoniul necesar desfăşurării unui proces de învăţământ de calitate, în 
concordanţă cu planurile de învăţământ şi numărul de studenţi şcolarizaţi anual. 

În perioada 2016-2020 s-a derulat un amplu proces de modernizare la 
nivelul standardelor de calitate promovate în învăţământul superior a 
amfiteatrelor, laboratoarelor, sălilor tehnice, cabinetelor de specialitate, sălilor 
de seminar şi căminelor, astfel încât acestea pot oferi, astăzi, condiţii optime 
studenţilor şi cursanţilor pentru pregătire şi trai. Toate aceste lucrări au 
beneficiat de o planificare riguroasă prin planurile de dezvoltare a bazei 
tehnico-materiale, elaborate anual. 

Aula, amfiteatrele şi sălile de seminar dispun de videoproiectoare, iar 
laboratoarele, sălile şi cabinetele de specialitate sunt dotate cu aparatură 
audio-video şi reţele de calculatoare conectate la INTERNET, accesul fiind 
asigurat pe bază de username şi parolă.  

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

Sistemul informatic al instituţiei utilizează software-uri şi aplicaţii 
licenţiate şi este format din: 

 reţea INTRAMAN acreditată, conectată la ITDI prin STS Sibiu; 
 reţea de acces la INTERNET specifică instituţiilor/structurilor militare 

de învăţământ (RI-ISMI, conform SMG-98/2010) acreditată, conectată 
la reţeaua publică INTERNET prin STS Sibiu; 

 site web acreditat în reţea INTRAMAN şi reţea INTERNET. 
Conştientizând impactul competenţelor resursei umane implicate în 

procesele organizaţionale şi în contextul dinamicii cifrei de şcolarizare, 
politicile de personal adoptate au vizat următoarele problematici: 

 încadrarea cu personal didactic titular cel puţin la nivelul minim al 
standardului de calitate specific; 

 cooptarea de personal didactic din alte instituţii de învăţământ 
superior şi a specialiştilor militari cu competenţă şi prestigiu ştiinţific 
recunoscute, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor 
legale; 

 optimizarea raportului dintre personalul didactic şi celelalte categorii 
de personal, conform standardelor în vigoare; 
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 creşterea nivelului de performanţă profesională a tuturor categoriilor 
de personal prin parcurgerea diferitelor forme de perfecţionare a 
pregătirii. 

În acest context, cadrele didactice au manifestat o preocupare constantă 
pentru îmbunătăţirea metodologiei didactice şi pentru generarea unor medii 
de învăţare bazate pe resursele noilor tehnologii (e-mail, e-learning, flipchart, 
videoproiector, aparatură audio-video etc.) disponibile în spaţiile destinate 
procesului didactic. De asemenea, utilizarea platformei e-learning care 
funcţionează la nivelul academiei a condus la dezvoltarea relaţiei de 
parteneriat dintre profesor şi student asigurând vizualizarea rezultatelor 
evaluării, deopotrivă, de student şi de cadrul didactic. 

În privinţa resursei umane, au fost organizate concursuri de ocupare a 
posturilor didactice vacante sau de personal didactic auxiliar. 

Potrivit prevederilor art. 177 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale  
nr. 1/2011 şi Ordinului M.Ap.N. nr. M 58/2013 pentru aprobarea 
instrucţiunilor privind Corpul instructorilor militari, în academie funcționează 
Corpul instructorilor militari, care înglobează specialişti militari cu competenţă 
profesională recunoscută, care gestionează formarea dimensiunii militare a 
deprinderilor, abilităţilor cognitive şi competenţelor asociate statusului de 
ofiţer. Se impune efectuarea de demersuri legislative în vederea stabilirii 
statutului instructorilor militari. 

Stabilirea bugetului instituțional și aprobarea anuală de către Senatul 
Universitar în baza Ordonanţei de Guvern nr. 27/2014 privind finanţarea 
instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi 
de securitate naţională, finanţare integrală din venituri proprii, au accelerat 
procesul de modernizare a academiei. Procesul de angajare, lichidare, 
ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare a fost organizat şi s-a desfăşurat 
în conformitate condiţiile prevăzute de lege. 

Academia este auditată de către Secţia de Audit Intern Teritorială Nr. 3 
Timişoara, iar operaţiunile din domeniul economico-financiar se desfăşoară în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, iar dezvoltarea strategiei privind 
identificarea, gestionarea şi evaluarea riscurilor, din perspectiva probabilităţii 
şi a impactului, va contribui la întărirea controlului intern şi la creşterea 
performanţei manageriale a instituţiei, prin diminuarea, până la eliminare, a 
riscurilor asociate activităţilor specifice din cadrul unităţii. 



PROGRAM MANAGERIAL 2020-2024 
 

 

23 

Sistemul informatizat, contabilitatea proprie şi sistemul de control intern 
managerial creează condiţiile necesare pentru transparenţă, legalitate şi 
eficienţă. Planificarea, programarea şi utilizarea resurselor financiare se vor 
executa în baza notelor de fundamentare întocmite de către şefii de 
compartimente în corelaţie cu activităţile cuprinse în Planul cu principalele 
activităţi şi cele cu caracter administrativ, care au fost avizate de 
administratorii de credite şi ofiţerul cu planificarea resurselor, respectiv 
verificate de contabilul-şef. Achiziţiile de materiale şi servicii se vor efectua în 
baza programului anual al achiziţiilor publice, actualizat la finele fiecărui an. 

Un element important îl constituie patrimoniul academiei, care este 
inventariat la finele fiecărui an, conform prevederilor legale în vigoare, iar 
controlul financiar preventiv propriu este organizat şi exercitat în conformitate 
cu legislaţia şi ordinele în vigoare. 

Proiectele de buget se vor elabora şi înainta la termenele stabilite de 
ordonatorul secundar de credite pentru aprobare, iar analizele anuale ale 
execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli se vor dezbate de  
Senatul Universitar şi, ulterior, rezultatele vor fi date publicităţii. 

Realizările din ultimul mandat pot constitui garanţia că tot ceea ce s-a 
proiectat, s-a realizat în termeni de oportunitate şi eficienţă și sunt create 
premisele unei dezvoltări accelerate a campusului militar integrat. 
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6. AVANTAJUL COMPETITIV 

 
Avantajele competitive ale Academiei Forţelor Terestre  

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu decurg din: 
1. Trendul ascendent al dezvoltării instituţionale realizat în ultimii ani. 
2. Evaluările externe favorabile efectuate atât de către ARACIS, cât şi de 

către comisii ale M.Ap.N., inclusiv ale beneficiarilor programelor de 
studii. 

3. Dezvoltarea unei comunităţi de excelenţă în domeniul educaţiei şi 
cercetării ştiinţifice cu rezultate relevante apreciate şi prin premii şi 
distincţii la nivel naţional şi internaţional. 

4. Cooptarea în calitate de cadre didactice asociate a cadrelor didactice 
cu recunoaştere naţională şi internaţională, precum şi a celor mai buni 
specialişti în management din învăţământ şi cercetare. 

5. Valorificarea tradiţiei de formare a ofiţerilor de comandă în Sibiu. 
6. Creşterea vizibilităţii internaţionale a AFT în ultimii ani, prin implicarea 

ca membru fondator al iMAF, dar şi prin rezultatele cadrelor didactice 
şi ale studenţilor academiei. 

7. Realizarea Campusului militar integrat și crearea condițiilor de utilizare 
a resurselor în comun în interiorul acestuia. 

8. Gestionarea procesului de învățare a limbii engleze prin  
Centrul principal de învățare a limbilor străine al SMFT și a  
celor 7 Centre secundare din Cluj-Napoca, Bistrița, Iași, Braşov, 
Focșani, București, Craiova creează premisele îmbunătățirii procesului 
de învățare a limbii engleze și implicit a procentului de rezultate 
superioare conform STANAG 6001. 

9. Exploatarea oportunităților create de înființarea Corpului Multinațional 
Sud-Est la Sibiu prin invitarea specialiștilor militari în susținerea de 
prelegeri. 

 

 


