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Capitolul I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Titlurile onorifice se acordă personalităţilor cu contribuţii deosebite la dezvoltarea societăţii
contemporane, a cunoaşterii ştiinţifice în general şi în mod special din domeniul sistemelor
tehnice pentru apărare şi securitate, a pregătirii corpului tehnico-ingineresc militar,
persoanelor care recunosc şi acceptă valorile promovate de Academia Tehnică Militară
(ATM) şi care contribuie în mod esenţial la realizarea misiunii şi strategiei acesteia.
Art. 2. Conferirea de către ATM a titlurilor onorifice are la bază Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011, principiul autonomiei universitare, prevederile Cartei universitare şi ale
regulamentelor militare.
Art. 3. Titlul onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA (DHC) al ATM se acordă unor personalităţi
din afara academiei, cu merite recunoscute în dezvoltarea domeniului în care activează, care
au contribuit la dezvoltarea cunoaşterii, culturii şi civilizaţiei, la dezvoltarea legăturilor
ştiinţifice, culturale sau educaţionale dintre România şi alte state, sau care au contribuit la
creşterea vizibilităţii academiei în ţară şi peste hotare, precum şi la realizarea misiunilor şi
strategiei ATM. Titlul onorific de DHC nu se poate acorda unei persoane care este
absolvent al ATM.
Art 4. Titlul onorific de SENATOR DE ONOARE (SO) al ATM se acordă unor personalităţi care
au activat în academie sau în afara acesteia, din ţară şi din străinătate, care au adus
contribuţii importante la viaţa ştiinţifică şi instituţională a academiei, la creşterea
prestigiului acesteia.
Art. 5. Titlul onorific de PROFESOR EMERIT (PE) al ATM se acordă profesorilor academiei, la
pensionare şi în cazuri excepţionale după pensionare, pentru realizări deosebite în
activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, recunoscute de comunitatea academică din
ţară şi din străinătate.
Art. 6. Acordarea de către ATM a titlurilor onorifice de DHC, SO şi PE se face în numele întregii
comunităţi academice, la iniţiativa rectorului, a Senatului universitar, sau la propunerea
consiliului unei facultăţi sau a consiliului unui departament independent.

Capitolul II. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE PERSOANELOR
CARE DEŢIN TITLURI ONORIFICE ACORDATE DE ATM
Art. 7. Titlurile onorifice de DHC, SO şi PE se acordă pe viaţă de către academie. Persoanele care
deţin aceste titluri sunt membri ai comunităţii universitare din ATM.
Art. 8. Persoanele care deţin titlurile onorifice de DHC, SO şi PE acordate de ATM îşi asumă
misiunea de a promova imaginea academiei, de a contribui la dezvoltarea şi creşterea
vizibilităţii instituţiei, de a-şi continua, la cel mai înalt nivel, activitatea profesională.
Art. 9. Persoanele care deţin titlurile onorifice de DHC, SO şi PE acordate de ATM au dreptul de a
participa la viaţa academică a instituţiei, de a-şi promova prin intermediul academiei
realizările pe plan cultural şi ştiinţific.
Art.10. ATM va sprijini persoanele cărora le-a acordat titlurile ştiinţifice de DHC, SO şi PE, prin
promovarea imaginii şi a demersurilor socio-culturale şi ştiinţifice ale acestora.
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Art.11. Pentru persoanele care deţin titlurile onorifice de DHC, SO şi PE acordate de ATM, aceasta
îşi asumă obligaţia de a publica în mod gratuit o lucrare ştiinţifică. Persoanele care deţin
titlul onorific de SO pot participa la şedinţele festive ale Senatului universitar. Pentru
persoanele care deţin titlul onorific de PE, Senatul universitar poate stabili, anual, o tarifare
distinctă a activităţilor didactice.

Capitolul III. ACORDAREA TITLULUI ONORIFIC
DE DOCTOR HONORIS CAUSA
Art.12. Propunerile pentru acordarea titlului onorific de DHC sunt analizate în Senatul universitar.
Continuarea demersurilor privind acordarea titlului onorific este condiţionată de un aviz
favorabil al Senatului universitar.
Art.13. Rectorul ATM adresează candidatului o scrisoare de intenţie, împreună cu solicitarea de a
pregăti un Curriculum Vitae şi o prezentare a unei lucrări ştiinţifice sau a unui capitol din
opera personală, ce va fi susţinut cu ocazia decernării titlului onorific.
Art.14. După primirea acceptului candidatului, Senatul universitar analizează lucrarea propusă de
candidat şi hotărăşte asupra acordării titlului onorific de DHC. Simultan cu hotărârea de
acordare a titlului onorific, Senatul universitar stabileşte data şedinţei festive de decernare a
titlului, desemnează persoana care întocmeşte Laudatio şi transmite Secţiei Secretariat
Universitar aceste date.
Art.15. Desfăşurarea şedinţei festive a Senatului universitar pentru decernarea titlului onorific de
DHC se face sub conducerea preşedintelui Senatului universitar, în prezenţa rectorului. La
ceremonie participă cadre didactice din Academia Tehnică Militară şi invitaţi, personalităţi
ale vieţii culturale şi ştiinţifice, academicieni, cadre didactice din alte instituţii de
învăţământ superior. La şedinţa festivă, membrii Senatului universitar vor purta însemnele
specifice.
Art.16. Şedinţa festivă pentru decernarea titlului onorific de DHC se desfăşoară astfel:
a) Intonarea imnului academiei;
b) Deschiderea şedinţei şi anunţarea ordinii de zi de către preşedintele senatului;
c) Prezentarea de către rectorul academiei a personalităţii căreia i se acordă titlul;
d) Prezentarea Laudatio de către persoana desemnată;
e) Prezentarea lucrării întocmite de către personalitatea căreia i se acordă titlul;
f) Discuţii asupra lucrării şi asupra operei şi activităţii personalităţii căreia i se acordă titlul;
g) Citirea de către preşedintele Senatului universitar a Hotărârii Senatului universitar de
acordare a titlului onorific;
h) Înmânarea de către rector a diplomei şi a însemnelor specifice ATM;
i) Alocuţiunea finală a personalităţii căreia i se acordă titlul onorific;
j) Închiderea şedinţei festive prin intonarea imnului „Gaudeamus”.

Capitolul IV. ACORDAREA TITLULUI ONORIFIC
DE SENATOR DE ONOARE
Art.17. Preşedintele Senatului universitar consultă candidatul propus pentru acordarea titlului
onorific de Senator de Onoare.
Art.18. După primirea acceptului candidatului, Senatul universitar analizează propunerea şi
hotărăşte asupra acordării titlului onorific de SO. Persoana care a făcut propunerea de
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acordare a titlului onorific participă la şedinţa Senatului universitar, prezentând o
argumentare a propunerii. Simultan cu hotărârea de acordare a titlului onorific, Senatul
universitar stabileşte data şedinţei festive de decernare a titlului, desemnează persoana care
întocmeşte Laudatio şi transmite Secţiei Secretariat Universitar aceste date.
Art.19. Şedinţa festivă pentru decernarea titlului onorific de SO se desfăşoară conform prevederilor
de la art. 16, exceptând litera e).

Capitolul V. ACORDAREA TITLULUI ONORIFIC
DE PROFESOR EMERIT
Art.20. Propunerile pentru acordarea titlului onorific de Profesor Emerit se fac conform art. 6, sau
la iniţiativa consiliului unei şcoli doctorale.
Art.21. Senatul universitar analizează propunerea şi hotărăşte asupra acordării titlului onorific de
PE. Persoana care a făcut propunerea de acordare a titlului onorific participă la şedinţa
Senatului universitar, prezentând o argumentare a propunerii. Simultan cu hotărârea de
acordare a titlului onorific, Senatul universitar stabileşte data şedinţei festive de decernare a
titlului, desemnează persoana care întocmeşte Laudatio şi transmite Secţiei Secretariat
Universitar aceste date.
Art.22. În baza Hotărârii Senatului universitar, rectorul emite Decizia de numire.
Art.23. Şedinţa festivă pentru decernarea titlului onorific de PE se desfăşoară conform prevederilor
de la art. 16, exceptând literele c), e), iar activitatea de la litera h) va fi:
h) Prezentarea deciziei de numire şi înmânarea de către rector a diplomei.

Capitolul VI. RETRAGEREA TITLULUI ONORIFIC
Art.24. Retragerea titlurilor onorifice acordate de către ATM se poate face de către Senatul
universitar, prin vot secret, pentru fapte incompatibile cu condiţiile de conferire, la
propunerea Comisiei de etică şi deontologie universitară.

Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.25. Secţia Secretariat Universitar stabileşte măsurile organizatorice pentru pregătirea şi
desfăşurarea şedinţei festive şi modelul diplomei care va fi decernată personalităţii căreia i
se acordă titlul onorific. De asemenea, Secţia Secretariat Universitar stabileşte şi persoanele
implicate în organizarea ceremoniei, de comun acord cu personalitatea căreia i se acordă
titlul şi cu rectorul academiei.
Art.26. Pentru şedinţa festivă de acordare a unui tiltlu onorific, Secţia Secretariat Universitar poate
elabora o Mapă de prezentare, care să includă: Hotărârea Senatului univesitar privind
acordarea titlului onorific, Laudatio, date biografice şi de profil ştiinţific şi alte elemente,
după caz, legate de personalitatea căreia i se acordă titlul.
Art.27. Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a activităţilor de decernare a titlurilor onorifice se
suportă, după caz, de către instituţia organizatoare.
Art.28. Prezenta metodologie a fost validată în şedinţa Senatului universitar din 31.01.2014 şi intră
în vigoare la această dată, înlocuind orice alte reglementări interne anterioare.
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