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CADRUL GENERAL
Art. 1 Prezentul cod reglementează drepturile şi obligaţiile studentului din Academia
Tehnică Militară.
Art. 2 Prezentul cod a fost elaborat având la bază :
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările
ulterioare;
- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 3666/2012;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 26/2009 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
- Instrucţiunile privind răspunderea materială a militarilor şi salariaţilor civili
din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului
apărării naţionale nr. M5/1999;
- Carta Universitară a Academiei Tehnice Militare;
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia
Tehnică Militară;
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de licenţă;
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de master.
Art. 3 Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă sau master are
calitatea de student pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului
respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a
studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor.
Art. 4 Studenţii Academiei Tehnice Militare sunt parteneri ai acesteia şi membri ai
comunităţii universitare.
Art. 5 Activitatea studenţilor în raport cu academia este reglementată prin contractul
de studii, care se încheie între părţi la înmatricularea studentului în academie,
în urma admiterii la un program de studii. Contractul de studii încheiat între
student şi academie se poate modifica doar la începutul fiecărui an universitar,
prin act adiţional.
Art. 6 În Academia Tehnică Militară îşi desfăşoară activitatea studenţi militari şi
studenţi cu taxă de studii. Drepturile şi obligaţiile comune tuturor studenţilor
sunt prezentate în capitolul 1 al prezentului cod. Drepturile şi obligaţiile
specifice pentru studenţii militari sunt prezentate în capitolele 2 şi 3.
Drepturile şi obligaţiile specifice, pentru studenţii cu taxă de studii sunt
prezentate în capitolul 4. Pentru studenţii la master, drepturile şi obligaţiile
specifice sunt prezentate la capitolul 5.
CAPITOLUL 1
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DREPTURI ŞI OBLIGAŢII PENTRU TOŢI STUDENŢII ACADEMIEI
Art. 7 Academia garantează pentru toţi studenţii un învăţământ echitabil în ceea ce
priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.
Art. 8 Libertatea de expresie şi de conştiinţă a studenţilor nu poate fi îngrădită.
Art. 9 Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de
grup sunt interzise în cadrul academiei. Studenţilor academiei le este interzisă
participarea la orice fel de activităţi sau acţiuni care aduc atingere imaginii
instituţiei, imaginii armatei sau imaginii României.
Art.10 (1) Studenţii academiei se pot asocia în organizaţii studenţeşti potrivit art.
203, alin 1 şi 2, din Legea 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare şi în conformitate cu reglementările specifice Ministerului
Apărării Naţionale.
(2) Organizaţiile studenţeşti legal constituite în academie au drept de acces în
spaţiile universitare pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de
curs şi a altor activităţi prestabilite.
(3) Academia cooperează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi se
consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învăţământului şi
viaţa universitară.
(4) Asociaţiile studenţeşti legal constituite în academie elaborează anual un
raport privind respectarea prevederilor prezentului cod. Raportul se face
public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul academiei. În
cazul constatării unor deficiente, academia are obligaţia de a face publice
modalităţile de soluţionare a acestora.
Art.11 Academia poate asigura, în limita fondurilor disponibile din venituri proprii şi
din surse extrabugetare, stimulente şi recompense şi alte forme legale de
premiere pentru studenţii cu situaţii sociale deosebite şi pentru studenţii cu
rezultate foarte bune la învăţătură. Alocarea fondurilor disponibile în aceste
scopuri se face prin grija Senatului universitar, la propunerile facultăţilor şi
ale organizaţiilor studenţeşti legal constituite, prin intermediul comisiilor
senatului pentru învăţământ şi pentru probleme studenţeşti.
Art.12 Pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură, pentru contribuţii la
reprezentarea meritorie a academiei la manifestări ştiinţifice, culturale şi
sportive naţionale sau internaţionale, studenţii pot fi recompensaţi prin:
a) acordarea de premii în bani sau în obiecte;
b) publicarea numelor şi a fotografiilor studenţilor cu rezultate deosebite la
învăţătură pe site-ul academiei.
Art.13 Personalul academiei, care încalcă un drept fundamental al unui student sau îi
provoacă acestuia un prejudiciu, va fi sancţionat în condiţiile legii.
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Art.14 (1) Dreptul de informare al studenţilor în probleme de interes general şi
personal nu poate fi îngrădit.
(2) Academia, prin intermediul facultăţilor, se obligă să aducă la cunoştinţa
studenţilor, verbal şi/sau prin afişare în locuri special amenajate, orice
hotărâre care îi priveşte nemijlocit.
Art.15 Studentul din academie, pe întreaga perioadă de şcolarizare, are următoarele
drepturi generale:
a) dreptul la învăţământ de calitate;
b) dreptul de acces la programele de mobilităţi interne si externe ce se
derulează prin academie, cu recunoaşterea, conform legii, a creditelor
obţinute în acest fel;
c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare, a prevederilor din contractul de studii şi a
reglementărilor M.Ap.N. (pentru studenţii militari);
d) dreptul la protecţia datelor personale;
e) dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic, şi acces la
toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în biblioteca
academiei sau pe site-ul academiei;
f) dreptul de a beneficia de un îndrumător de studii, din rândul cadrelor
didactice din facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară cursurile;
g) dreptul de a fi informat, la începutul primului an de studiu, de către
îndrumătorul de studii, asupra:
- drepturilor şi obligaţiilor studentului din academie;
- specificului vieţii universitare din academie;
- bazei materiale a academiei şi a facultăţii;
- serviciilor puse la dispoziţie de academie;
- cuantumul taxelor percepute pentru diverse servicii;
- asociaţiilor studenţeşti legal constituite din academie;
- modalităţilor de acces la burse şi la alte mijloace de finanţare;
- programelor de mobilităţi;
- disciplinelor din planul de învăţământ;
- procedurilor de evaluare;
- documentelor şi reglementărilor interne ce se referă la
activitatea, drepturile şi obligaţiile studenţilor.
h) dreptul de a fi informat, la începutul fiecărui an de studiu, de către
îndrumătorul de studii, asupra:
- specificului şi programului activităţilor pentru tot anul
universitar;
- disciplinelor din planul de învăţământ pentru anul respectiv şi a
titularilor de curs;
- modificărilor în documentele şi reglementările interne ce se
referă la activitatea, drepturile şi obligaţiile studenţilor.
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i) dreptul de a fi informat, de către fiecare titular de curs, în primele două
şedinţe de la începerea cursului, cu privire la conţinutul, structura şi
obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi cu privire
la modalităţile de examinare şi baremele de evaluare. Orice modificare
ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu
acordul studenţilor;
j) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor
practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale
şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit
prevederilor legale în vigoare;
k) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese verbale şi alte
documente ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei şi
normativelor în vigoare;
l) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute
prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare,
conform legislaţiei în vigoare, Cartei universitare şi contractului de studii;
m) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere
academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de
învăţământ, puse la dispoziţie de academie, potrivit Cartei universitare;
n) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare,
legislaţiei în vigoare, contractului de studii şi a reglementărilor
Ministerului Apărării Naţionale (pentru studenţii militari);
o) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor
dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul
de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat;
p) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă, atunci când suferă de o
dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, cu avizul
medicului şef al academiei, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor
învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât
metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor
examinării;
q) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor în Academia
Tehnică Militară.
r) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de
universitate al lucrării de licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul
acordat;
s) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea
dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacitaţii de
angajare, păstrării locului de munca şi mobilităţii pe piaţa muncii;
t) dreptul de a alege cursurile opţionale şi/sau facultative din planul de
învăţământ/programul de studii, pe care doreşte să le parcurgă, la
începutul fiecărui an universitar;
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u) dreptul de a face parte din cercurile ştiinţifice studenţeşti şi din colectivele
de cercetare organizate de academie;
v) dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice studenţeşti organizate de
instituţie, precum şi la cele organizate pe plan naţional sau internaţional;
w) dreptul de a publica, în revistele editate în academie, reviste şi publicaţii
naţionale şi internaţionale, rezultatele şi concluziile unor studii de specialitate,
ale cercetărilor ştiinţifice sau articole pe teme ştiinţifice sau artistice.
Art.16 (1) Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul academiei, prin
reprezentaţii lor în structurile consultative, decizionale şi executive din
cadrul academiei, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, reglementărilor interne ale Ministerului Apărării
Naţionale şi prevederilor Cartei universitare.
(2) Studenţii au dreptul de a fi reprezentaţi în structurile academiei care
gestionează serviciile sociale, de alocare a burselor şi mobilităţilor.
(3) Studenţii au dreptul de a fi informaţi de către reprezentaţii studenţilor în
structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul academiei, în
legătură cu hotărârile şi deciziile referitoare la viaţa universitară şi
activitatea studenţilor luate structurile din care fac parte.
(4) Reprezentanţii studenţilor în structurile consultative, decizionale şi
executive din cadrul academiei, au dreptul de se consulta cu studenţii pe
care îi reprezintă în legătură problemele care constituie obiectul de
activitate al structurilor din care fac parte.
(5) În Senatul universitar şi în Consiliile facultăţilor reprezentanţii studenţilor
reprezintă o proporţie de minimum 25%.
Art.17 (1) Orice student are dreptul de a alege reprezentanţii studenţilor şi de a fi ales ca
reprezentant al studenţilor în structurile de conducere ale academiei.
(2) Statutul de reprezentant al studenţilor în organismele de conducere nu este
condiţionat de performantele academice, prezenta la cursuri, seminare si
laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a
studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile
se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu
modificările si completările ulterioare.
(3) Un student nu poate avea calitatea de reprezentant al studenţilor în Senatul
universitar, Consiliul facultăţii sau Consiliul de administraţie mai mult de
4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de
întreruperile acestora.
(4) Reprezentanţii studenţilor în Senatul Universitar al academiei sunt aleşi
prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor din academie.
(5) Reprezentanţii studenţilor în Consiliile facultăţilor sunt aleşi prin votul
direct, secret şi universal al tuturor studenţilor din facultate.
(6) Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor şi Senatul universitar
au dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de
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desemnare a rectorului, precum şi în procesul de desemnare a acestuia,
conform art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(7) Studenţii aleşi în Consiliile Facultăţilor şi Senatul universitar au acces la
toate documentele analizate în şedinţele acestora.
Art.18 (1) Studenţii beneficiază de gratuitate pentru eliberarea actelor de studii şi a
celor care atestă statutul de student (inclusiv situaţia şcolară/foaia
matricolă, diploma de licenţă, diploma de master, suplimente la diplomă,
adeverinţe, carnete şi legitimaţii de acces);
(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, academia poate percepe
taxe stabilite de Senatul universitar, în temeiul autonomiei universitare.
(3) Studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi
subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval,
conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă,
film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii
publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art.19 Studenţii exmatriculaţi pot primi, la cerere, situaţia şcolară a anilor promovaţi
şi a anului nepromovat.
Art.20 Studenţii academiei beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau
pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi
prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare;
b) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea
acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care sesizează, potrivit Legii
nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice,
instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
c) dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea
anunţului pentru concursurile organizate în academie, inclusiv cele pentru
burse, tabere si mobilităţi.
Art.21 (1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc
taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de academie, în
conformitate cu Carta universitară.
(2) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi
cuantumul fiecărei taxe practicate de către academie.
Art.22 Studenţii academiei au următoarele obligaţii generale:
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a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ
şi fişelor disciplinelor;
b) de a îndeplini toate prevederile impuse de Metodologia de organizare şi
desfăşurare a examenelor în Academia Tehnică Militară la susţinerea
formelor de verificare;
c) de a se informa asupra situaţiei şcolare proprii la sfârşitul fiecărui
semestru şi an universitar;
d) de a participa la activităţile didactice (cursuri, seminarii, laboratoare,
proiect, teren), potrivit planului de învăţământ şi programării orare;
e) de a participa la susţinerea formelor de verificare prevăzute în planurile de
învăţământ: examenele se susţin în sesiunile planificate prin structura
anului universitar, iar colocviile şi proiectele se susţin potrivit
prevederilor înscrise în fişele disciplinelor;
f) de a respecta Carta universitară, prevederile Codului etic al academiei,
regulamentele academiei şi deciziile rectorului;
g) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul academiei
în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
h) de a respecta standardele de calitate impuse de către academie;
i) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte
paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
j) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări
de absolvire originale;
k) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de
învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia;
l) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor
alcoolice sau a altor substanţe interzise;
m) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
n) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate
facilităţile puse la dispoziţie;
o) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
p) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la
dispoziţia lor de către academie;
q) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la
dispoziţia lor de către academie;
r) de a informa autorităţile competente cu privire la existenta oricărei situaţii
care ar putea influenta buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual
şi general;
s) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care
studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu;
t) să respecte reglementările generale şi interne privind organizarea şi
funcţionarea căminelor, bibliotecilor, bazei sportive şi cantinelor militare,
normele de convieţuire şi comportare civică;
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u) să respecte codul de etică universitară şi normele sociale de convieţuire şi
de conduită, să dea dovadă de politeţe, respect şi decenţă în relaţiile cu
colegii, personalul academiei şi în societate;
v) să nu facă parte din partide sau organizaţii politice, din secte religioase
sau din alte organizaţii interzise de lege;
w) să dea dovadă de respect, bună cuviinţă, solicitudine, politeţe şi spirit
umanitar în orice împrejurare, să acorde ajutor necondiţionat celor aflaţi în
pericol, să protejeze copiii, bătrânii, femeile, persoanele în vârstă sau cu
handicap;
x) să cunoască, să respecte şi să aplice normele de protecţia muncii, normele
de protecţia mediului, normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de
acordare a primului ajutor.
CAPITOLUL 2
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPECIFICE STUDENTULUI MILITAR
Art.23 (1) Calitatea de student militar al academiei la studii universitare de licenţă o
pot avea:
a) cetăţenii români declaraţi admişi la concursul de admitere pe locuri
finanţate de la buget, pentru Ministerul Apărării Naţionale sau alţi
beneficiari din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate
naţională;
b) cetăţenii din alte ţări, şcolarizaţi în baza aprobării ministrului apărării
naţionale.
(2) La înmatriculare în academie, studenţii militari încheie cu Ministerul
Apărării Naţionale sau cu beneficiarul pentru care sunt pregătiţi un
contract/angajament. Aceste contracte/angajamente includ o serie de
drepturi şi obligaţii specifice pentru studentul militar pentru perioada de
şcolarizare în academie. Contractele/angajamentele specificate anterior se
pot modifica, prin act adiţional, cu acordul părţilor.
Art.24 Studentul militar din academie, pe întreaga perioadă de şcolarizare, se bucură
de toate drepturile prevăzute în prezentul cod la capitolul 1, şi în plus faţă de
acestea mai are următoarele drepturi specifice:
a) să folosească baza tehnico-materială destinată învăţământului pentru o
temeinică pregătire profesională, militară, moral-cetăţenească, culturaleducativă şi sportivă: laboratoare; cabinete; amfiteatre; săli de clasă; săli
de lectură; bibliotecă; bază sportivă; celelalte mijloace puse la dispoziţie;
b) să beneficieze de sprijinul cadrelor didactice, comandanţilor, şefilor şi
superiorilor în pregătirea militară şi de specialitate;
c) să participe la activităţile sportive şi culturale din academie şi din armată,
precum şi la activităţile organizate de cercurile militare din garnizoană;
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d) să apeleze la căile şi mijloacele prevăzute în regulamentele militare pentru
a-şi face cunoscute opiniile privitoare la activitatea studenţilor din cadrul
academiei, precum şi asupra oricăror probleme care afectează imaginea
academiei sau armatei;
e) să beneficieze gratuit de hrană şi cazare, precum şi de soldă, echipament,
rechizite şi alte drepturi materiale sau băneşti, conform legii;
f) să beneficieze de prime şi alte recompense pentru rezultatele obţinute la
învăţătură, în cercetarea ştiinţifică şi pentru conduită militară ireproşabilă;
g) să beneficieze de drepturile regulamentare de ocrotire a sănătăţii, de
recuperare a capacităţii fizice şi intelectuale, inclusiv tratament pentru
refacerea sănătăţii specifice Ministerului Apărării Naţionale;
h) să beneficieze de vacanţe, permisii şi învoiri conform graficului cu
structura anilor universitari şi prevederilor regulamentelor militare;
i) să i se acorde grade onorifice în anii I-IV;
j) să beneficieze de documente de transport gratuit pe calea ferată sau de
decontarea contravalorii documentelor de transport rutier pentru
deplasarea la domiciliu, tur şi retur, pe timpul vacanţelor prevăzute în
planurile de învăţământ şi în graficul cu structura anului universitar;
k) să i se recunoască stagiul militar îndeplinit dacă este exmatriculat din
academie după parcurgerea convocării de pregătire militară de la sfârşitul
anului I de studii;
l) să primească pensie sau alte drepturi legale în situaţia când este trecut în
rezervă din motive de boală, accidente sau răniri soldate cu incapacitatea
permanentă de muncă datorate serviciului, în condiţiile legii;
m) să fie promovat în funcţii de comandă pe baza rezultatelor la învăţătură şi
a deprinderilor militare: înlocuitor comandant de batalion, înlocuitor
comandant companie, înlocuitor comandant de pluton, comandant grupă,
şef de clasă şi altele;
n) să se poată documenta la unităţi militare şi civile (institute de cercetări,
regii autonome, societăţi comerciale etc.) pentru întocmirea proiectului de
diplomă din cadrul examenului de diplomă; să i se asigure materialele
necesare şi să i se acorde asistenţă tehnică de specialitate în vederea
realizării părţii practice impuse prin tema proiectului de diplomă;
o) să beneficieze, la absolvire, de repartiţie în unităţile (formaţiunile) armatei
sau în structurile pentru care este pregătit, în raport cu nevoile acestora şi
rezultatele obţinute la învăţătură;
p) de a face contestaţie şi/sau să apeleze la căile şi mijloacele prevăzute în
regulamentele militare pentru a-şi spune punctul de vedere, precum şi
asupra oricăror probleme care îi afectează imaginea;
q) absolventul beneficiază de concediu de odihnă, imediat după absolvire şi
până la prezentarea la unitatea unde a fost repartizat.
Art.25 Studentul militar din academie are dreptul la asistenţă medicală. Concediile
medicale se aprobă de către rector şi se înscriu în ordinul de zi pe unitate, la
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propunerea medicului de familie sau pe baza biletului de ieşire din spital şi cu
avizul unui medic din academie.
Art.26 Studentul militar din academie are următoarele obligaţii specifice:
a) să îşi însuşească cunoştinţele şi să îşi formeze deprinderile stabilite de
obiectivele prevăzute în planurile de învăţământ şi fişele disciplinelor,
pentru a deveni ofiţer de logistică în serviciul tehnico-ingineresc, capabil
să îndeplinească atribuţiile funcţiilor în care va fi încadrat şi cadru militar
cu alese calităţi moral-civice în societate, familie şi la locul de muncă;
b) să respecte programul orar al academiei, ordinea şi disciplina militară;
c) să participe la toate activităţile de învăţământ şi la celelalte activităţi
ordonate;
d) să respecte onoarea şi demnitatea de student militar şi să aibă o ţinută
îngrijită;
e) să manifeste, în orice împrejurare, virtuţi moral-civice, spirit de luptă
pentru apărarea valorilor şi instituţiilor democratice, curaj, îndrăzneală,
încredere în forţele proprii;
f) să desfăşoare toate activităţile din academie şi din afara acesteia în
limitele caracterului apolitic al Armatei României;
g) să nu recurgă la greve sau alte forme de protest colectiv sau să se
solidarizeze cu studenţii civili în astfel de acţiuni;
h) să nu participe la mitinguri, demonstraţii sau alte acţiuni cu caracter
politic sau revendicativ;
i) să fie cinstit şi corect, să nu folosească frauda şi minciuna pentru a obţine
avantaje de orice natură şi nici să tolereze pe cei care au comis asemenea
fapte sau au astfel de tendinţe;
j) să execute cu promptitudine şi necondiţionat ordinele primite;
k) să respecte regulile de lucru cu documentele şi informaţiile clasificate;
l) să dea dovadă de vigilenţă, de spirit critic şi autocritic;
m) să manifeste iniţiativă în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale;
n) să respecte întocmai prevederile jurământului militar, ale contractului
semnat, ale prezentului cod şi ale celorlalte regulamente militare şi acte
normative care reglementează activitatea în armată şi în academie.
Art.27 Pe timpul studiilor, studentul militar din academie îndeplineşte funcţii în
serviciul de permanenţă, în conformitate cu necesităţile academiei şi în scop
de învăţământ.

CAPITOLUL 3
RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI PENTRU STUDENTUL MILITAR
Art.28 (1) Pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură, pentru contribuţii la
reprezentarea meritorie a academiei la manifestări ştiinţifice, culturale şi
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sportive naţionale sau internaţionale, studentul militar poate fi
recompensat prin:
a) mulţumire, felicitare sau citare prin ordin de zi pe unitate;
b) scrisoare de mulţumire adresată părinţilor;
c) acordarea certificatului de merit, a diplomei de merit, a distincţiilor
sau a însemnelor onorifice (ecuson, insignă etc.);
d) fotografierea lângă drapelul de luptă desfăşurat;
e) acordarea permisiei de merit;
f) înscrierea pe placa de onoare (şeful de promoţie pe academie);
g) conferirea de decoraţii;
h) înaintarea în gradul onorific următor;
i) ridicarea sancţiunii disciplinare dată anterior.
(2) Poate fi recompensat studentul militar care, prin acţiunea sa, a adus
servicii deosebite academiei, Ministerului Apărării Naţionale sau ţării.
(3) Recompensele pot fi acordate de şefii/ comandanţii nemijlociţi (direcţi),
rectorul (comandantul) academiei, şefii/ comandanţii eşaloanelor
superioare şi reprezentanţi ai structurilor beneficiare.
Art.29 (1) Studentului militar i se acordă grade militare onorifice, dacă a avut o
comportare bună şi a îndeplinit toate obligaţiile de învăţământ, astfel:
a) fruntaş, după promovarea semestrului întâi al anului I de studiu;
b) caporal, după promovarea anului I de studiu;
c) sergent, după promovarea anului II de studiu;
d) sergent major, după promovarea anului III de studiu;
e) plutonier, pentru studentul militar care îndeplineşte funcţia de
comandant de pluton în cadrul subunităţilor de studenţi, după
promovarea anului III de studiu;
f) plutonier major, pentru studentul militar care îndeplineşte funcţii de
înlocuitor al comandantului de companie în cadrul subunităţilor de
studenţi, după promovarea anului III de studiu;
g) plutonier adjutant, pentru studentul militar care îndeplineşte funcţii de
înlocuitor al comandantului de batalion în cadrul subunităţilor de
studenţi, după promovarea anului III de studiu.
(2) Acordarea gradelor onorifice se face prin Ordin al comandantului
academiei, înscris în ordinul de zi pe unitate.
(3) În raport cu anul de studii şi cu funcţia militară îndeplinită, studentului
militar i se acordă drepturile băneşti conform legii.
(4) După promovarea examenului de diplomă, studentul militar va fi înaintat
la gradul de sublocotenent/similar, prin Ordin al ministrului apărării
naţionale sau al beneficiarului pentru care a fost şcolarizat studentul,
conform prevederilor legale.
Art.30 (1) Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte care
compromit onoarea şi demnitatea militară:
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a) împrumuturile de bani şi/sau bunuri materiale;
b) dezinformarea sau tăinuirea unor fapte de indisciplină săvârşite în
unitate;
c) prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri şi sesizări individuale/petiţii în
grup neconforme cu realitatea;
d) ascunderea sau nedeclararea identităţii în cazul comiterii unor abateri
sau refuzul de a se legitima la cererea comandanţilor şi superiorilor în
grad sau a organelor militare de control;
e) prezentarea la program sau la intrarea în serviciu sub influenţa
băuturilor alcoolice/drogurilor sau consumul acestora în timpul
programului, serviciului, exerciţiilor şi misiunilor;
f) lipsa de respect manifestată faţă de personalul didactic;
g) participarea voluntară la manifestările unor comunităţi religioase sau
organizaţii prin care se aduce atingere demnităţii militarului, statului
sau naţiunii române şi emiterea unor opinii discriminatorii faţă de
grupuri de persoane sau entităţi sociale;
h) participarea la activităţi cu caracter politic care au ca efect implicarea
instituţiei militare;
i) portul neregulamentar al uniformei, gradelor şi însemnelor militare;
j) nerespectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă;
k) instigarea altor militari sau favorizarea cu intenţie a acestora la
săvârşirea de fapte care constituie abateri disciplinare.
(2) Reprezintă abateri de la disciplina militară următoarele fapte privind
exercitarea atribuţiilor funcţionale:
a) nerespectarea atribuţiilor de serviciu sau superficialitate în
îndeplinirea acestora;
b) dezinteresul în pregătirea personală;
c) neîntreţinerea armamentului şi a tehnicii din dotare;
d) încălcarea reglementărilor în vigoare privind protecţia informaţiilor
clasificate naţionale, NATO şi UE;
e) introducerea sau deţinerea, în orice alt loc unde staţionează militari a
băuturilor alcoolice, drogurilor sau a materialelor periculoase;
f) introducerea uneia sau a mai multor persoane, fără aprobare în unitate;
g) încălcarea normelor de conduită militară în unitate.
(3) Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte privind
îndeplinirea misiunilor/activităţilor:
a) neîncadrarea în programul orar al unităţii;
b) absenţa nemotivată de la program, până la 24 de ore;
c) neraportarea despre executarea ordinelor primite;
d) întârzierile în executarea sau transmiterea ordinelor primite;
e) neîndeplinirea misiunii în condiţiile ordonate;
f) părăsirea fără aprobare a unităţii;
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g) pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau
cunoscut în acest sens;
h) sustragerea de la îndeplinirea serviciului sau de la desfăşurarea
activităţilor specifice;
i) nerespectarea normelor de securitate în muncă cu tehnica de luptă.
Art.31 (1) Pentru nepromovarea anului universitar, neîndeplinirea obligaţiilor de
învăţământ, pentru nerespectarea prevederilor regulamentelor militare, a
normelor de convieţuire academică, de comportare în societate şi a
prevederilor prezentului cod, studentului militar i se pot aplica
următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertisment;
b) mustrare verbală;
c) retrogradare în gradul onorific;
d) înlocuire din funcţia de conducere (înlocuitor comandant de batalion,
înlocuitor comandant companie, comandant de pluton, comandant de
grupă, şef de clasă);
e) exmatriculare din academie.
(2) Sancţiunile disciplinare se propun şi se acordă de şefii/ comandanţii direcţi
(nemijlociţi) şi şefii/ comandanţii ierarhici.
(3) Contestaţia la sancţiunea disciplinară aplicată se poate face în termen de
30 de zile lucrătoare de la comunicarea ei şi se adresează şefului ierarhic
celui care a aplicat sancţiunea disciplinară.
(4) Sancţiunile disciplinare de la alin. (1), literele c), d) se aprobă de către
rectorul (comandantul) academiei, la propunerea decanului facultăţii.
(5) Sancţiunea disciplinară de exmatriculare se aplică după analizarea faptelor în
şedinţe ale Consiliului facultăţii şi ale Senatului universitar al academiei,
prin Ordin al rectorului, conform prevederilor Regulamentului privind
activitatea profesională a studenţilor din Academia Tehnică Militară.
(6) În cazul exmatriculării, recuperarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire
pe timpul şcolarizării se dispune conform Regulamentului privind
activitatea profesională a studenţilor din Academia Tehnică Militară.
Art.32 Pentru abateri grave sau dezinteres la învăţătură, decanul facultăţii poate
înştiinţa (în scris) sau poate invita în academie părinţii studentului militar.
Art.33 Structurile beneficiare vor fi informate în cazul în care absolventul militar nu
a promovat examenul de diplomă în prima sesiune.
Art.34 (1) Studentul militar declarat inapt medical pentru serviciul militar, care pe
timpul şcolarizării a avut o comportare bună, poate continua studiile până
la încheierea situaţiei la învăţătură în semestrul sau anul universitar
respectiv, la cerere, dacă sănătatea îi permite şi cu aprobarea ministrului
apărării naţionale.
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(2) Studentul militar declarat inapt medical pentru serviciul militar va fi
exmatriculat şi trecut în rezervă, cu stagiul militar satisfăcut, fără plata
cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării.
CAPITOLUL 4

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII SPECIFICE
PENTRU STUDENŢII CU TAXĂ DE STUDII
Art.35 Studentul cu taxă de studii din academie, pe întreaga perioadă de şcolarizare,
se bucură de toate drepturile prevăzute în prezentul cod la capitolul 1, şi în
plus faţă de acestea mai are următoarele drepturi specifice:
a) să folosească baza tehnico-materială destinată învăţământului pentru o
temeinică pregătire profesională, moral-cetăţenească, cultural-educativă şi
sportivă: laboratoare, cabinete, amfiteatre, săli de clasă, săli de lectură,
bibliotecă, bază sportivă şi celelalte mijloace puse la dispoziţie;
b) să participe la activităţile sportive şi culturale organizate în academie şi pe
plan naţional;
c) să poată folosi opţional, contra cost, atât facilităţile de hrănire din
academie, cât şi cele de cazare, în limita spaţiilor disponibile;
d) să beneficieze de reduceri de taxe pentru rezultatele obţinute la învăţătură,
în cercetarea ştiinţifică şi pentru conduită ireproşabilă, în condiţiile
stabilite de Senatul universitar;
e) să se poată documenta la instituţii economice de profil (institute de
cercetări, regii autonome, societăţi comerciale etc.) pentru întocmirea
proiectului de diplomă din cadrul examenului de diplomă; să i se asigure
materialele necesare şi să i se acorde asistenţa tehnică de specialitate în
vederea realizării părţii practice impuse prin tema proiectului de diplomă;
f) de a face contestaţie şi/sau să apeleze la căile şi mijloacele legale pentru aşi spune punctul de vedere, precum şi asupra oricăror probleme care îi
afectează imaginea;
g) pentru perioada în care desfăşoară activităţi în spaţiile academiei
beneficiază de serviciile medicale ale academiei în condiţiile legii.
Art.36 (1) Obligaţiile pecuniare ale studenţilor cu taxă sunt prevăzute în contractul
de studii pe care aceştia îl încheie cu academia la începutul studiilor.
(2) Studenţilor nu li se pot impune alte taxe, decât dacă acestea sunt prevăzute
de lege şi sunt stabilite printr-o hotărâre a Senatului universitar al
academiei.
Art.37 (1) Studenţii cu taxă de studii au dreptul de a se adresa conducerii academiei
şi facultăţilor prin cereri şi petiţii.
(2) Academia şi facultăţile au obligaţia de a răspunde la cererile şi petiţiile
formulate de studenţi în termen legal.
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Art.38 (1) În cadrul academiei studenţii cu taxă de studii trebuie să manifeste un
comportament adecvat mediului universitar şi caracterului apolitic al
activităţilor din armată.
(2) În incinta academiei studenţii cu taxă de studii trebuie să aibă un
comportament adecvat şi o ţinută adecvată pentru o unitate militară.
Art.39 (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezentul Cod şi de Contractul de
studii atrage după sine sancţionarea studenţilor vinovaţi în funcţie de
gravitatea abaterilor.
(2) În toate situaţiile este obligatorie ascultarea prealabilă a studentului în
cauză.
Art.40 (1) Sancţiunile ce se pot aplica studenţilor cu taxă de studii sunt:
a) avertisment, aplicat de către decanul facultăţii;
b) mustrare, aplicată de către decanul facultăţii;
c) exmatricularea, sancţiune aplicată de către rector, la propunerea
consiliului facultăţii.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin (1), precum şi motivele sancţionării, se
comunica în scris studentului în cauză.
(3) Studenţii cu taxă pot face contestaţie la sancţiunea primită, adresându-se
în scris rectorului, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicare
sancţiunii; deciziile rectorului sunt definitive.
(4) Studenţilor cu taxă nu li se pot aplica alte sancţiuni, decât dacă acestea
sunt prevăzute în acte emise de Senatul universitar.
CAPITOLUL 5

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
STUDENTULUI DE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER
Art.41 Studentul de la studiile universitare de master are următoarele drepturi
specifice:
a) să folosească laboratoarele, cabinetele, sălile de lectură, bibliotecile,
tehnica de calcul şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de către academie,
pentru o cât mai temeinică documentare şi pregătire în vederea susţinerii
formelor de verificare prevăzute în planurile de învăţământ, precum şi
pentru elaborarea disertaţiei;
b) să beneficieze de consultaţii şi sprijin din partea personalului didactic din
catedrele de specialitate, în probleme legate de pregătirea teoretică şi
abordarea programului de cercetare ştiinţifică ales;
c) să beneficieze de schimbarea temei de cercetare, o singură dată, cu
acordul conducerii academiei;
d) să renunţe unilateral la calitatea de masterand înainte de expirarea
termenului legal;
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e) să beneficieze de evaluarea modului de pregătire potrivit conţinutului
planului de învăţământ, inclusiv prin utilizarea sistemului european de
credite transferabile, precum şi pentru susţinerea disertaţiei;
f) să primească titlul, diploma de master şi diploma supplement în domeniul
de studiu abordat, dacă îndeplineşte toate obligaţiile de studiu şi cercetare
prevăzute în planul de învăţământ şi în contractul de studii universitare de
masterat şi după susţinerea cu succes a disertaţiei;
g) să beneficieze de toate drepturile prevăzute în legislaţia în vigoare la nivel
naţional şi din Ministerul Apărării Naţionale, pe timpul studiilor
universitare de masterat şi după obţinerea titlului de master în domeniul
de studiu abordat;
h) să beneficieze o singură dată de un singur program de masterat pe locuri
finanţate de la bugetul de stat.
Art.42 (1) Studentul de la master are următoarele obligaţii specifice:
a) să depună la academie lucrarea de disertaţie în vederea susţinerii
publice, în termenul prevăzut în programul de masterat;
b) să publice în revistele de specialitate şi prin participare la sesiuni de
comunicări ştiinţifice rezultatele cercetării ştiinţifice desfăşurate pe
timpul masteratului;
c) să respecte şi să păstreze onoarea şi demnitatea Armatei României şi a
academiei;
d) să prezinte lucrarea de disertaţie şi rezultatele obţinute, în cadrul
şedinţei de susţinere publică a acesteia;
e) să achite taxele, stabilite de Senatul universitar, referitoare la
desfăşurarea activităţilor de masterat;
f) să predea, la finalizarea cursurilor, toate documentele şi materialele
împrumutate de la academie;
g) să respecte obligaţiile contractuale rezultate din contractul de studii
universitare de masterat.
(2) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la pregătirea prin masterat,
studentul la cursurile de master va fi exmatriculat, la propunerea
consiliului facultăţii, prin ordin al rectorului.
DISPOZIŢII FINALE
Art.43 Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din academie nu
substituie reglementările legale în vigoare, regulamentele militare şi legile
ţării.
Art.44 Prevederile prezentului cod pot fi modificate numai de Senatul universitar al
academiei, la apariţia unor noi reglementări ale Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului sau ale Ministerului Apărării Naţionale.
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Art.45 Prezentul cod intră în vigoare şi se aplică începând cu data validării sale de
către Senatul universitar şi se publică pe site-ul Academiei Tehnice Militare.
Art.46 Prezentul cod va fi adus la cunoştinţa studenţilor de către îndrumătorul de
grupă, pe bază de semnătură.
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