
R O MÂN I A  
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE 
„NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU 
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INSTRUIREA 

candidaţilor participanţi la concursul de admitere 

1. Admiterea în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu se organizează şi
desfăşoară potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legii nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea O UG. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 
urmaşilor celui decedat; Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificările şi completările ulterioare; HG. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea 
studiilor universitare de masterat; H G. nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii 
universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea MAp.N., modificată cu 
H G. nr. 972/2009; H G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit 
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a 
doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi 
completările ulterioare; Pct. 42 din O.UG. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; O U G. nr. 41/28. 06. 2 O 16 
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificare şi completarea unor acte normative; O. UG. nr. 58 din 29.04.2020 privind luarea unor 
măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ; O UG. nr. 79 din 21.05.2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; O.UG. nr. 133/2000 privind 
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de 
stat, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului ministrului educaţiei nr. 3102 din 
08.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de 
studii universitare de licenţă, master şi de doctorat, publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 
21.02.2022; Ordinului ministrului educaţiei nr. 5151 din 30.08.2021 privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022; Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/201 O privind aprobarea listei disciplinelor şi a 
programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011; Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 3677/04.04.2012 privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii 
obţinute în străinătate care nu corespund celor trei cicluri de studii universitare tip Bologna 
implementate în România; Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3838/11.07.2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ, cu 
modificările şi completările ulterioare; Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4267 din 
18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS
CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţii publice şi toate structurile aflate în 
subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; Ordinului ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a 
actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de 
învăţământ superior din străinătate; Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M 30/21.03.2012 



pentru aprobarea „ Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în 
cariera militară în Armata României", cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului ministrului 
apărării naţionale nr. M 217/2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a 
Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare 
profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară; Ordinului ministrului apărării naţionale nr. 
M 112/2020 pentru modificarea şi completarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor 
la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 
recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor 
militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în 
structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale 
nr. M 217/2019; Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M 29/04.02.2021 pentru modificarea 
şi completarea instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi 
selecţie a candidaţilor la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru 
dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, 
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 217/2019; Ordinului ministrului 
apărării naţionale nr. M 205/06. 1 O. 2021 pentru modificarea şi completarea Condiţiilor şi 
criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii 
la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii 
de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării NaJionale, aprobate prin Ordinul 
ministrului apărării naJionale nr. M 217/2019; Planului de şcolarizare al Ministerului Apărării 
Naţionale pentru anul universitar/şcolar/de instruire 2022-2023; Dispoziţiei DGMRU nr. 
20/15.10.2021 - Dispoziţie pentru aprobarea Metodologiei de admitere prin repartiţie a 
absolvenţilor colegiilor naţionale militare, promoţia 2022, în instituţiile de învăţământ superior 
militar, în anul universitar 2022-2023; DispoziJiei DGMRU nr. 24/26.11.2021 - Dispoziţie privind 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii din 
instituţiile de învăţământ superior militar, pentru anul universitar 2022-2023; Regulamentului (UE) 
679/27. 04.2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecJia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaJie a acestor date 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecJia datelor); Dispoziţiei 
comune a şefului Statului Major al Apărării şi a şefului Direcţiei Generale Management Resurse 
Umane privind intrarea în exploatare a platformei de înscriere on-line a candidaţilor la profesia 
militară, nr. S.MAp.-95 din 24 decembrie 2021; Cartei universitare; Regulamentului organizării şi 
desfăşurării admiterii în Academia Forjelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu pentru anul 
universitar 2022-2023. 

2. Obiectivul concursului de admitere îl constituie ierarhizarea candidaţilor prin evaluarea
cunoştinţelor în vederea accederii pe locurile alocate domeniilor de studii/programelor de studii 
gestionate de Academia Forţelor Terestre „ Nicolae Bălcescu" din Sibiu. 

Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară având la bază principiile legalităţii, 
obiectivităţii, relevanţei docimologice, răspunderii individuale şi colective şi egalităţii şanselor. 

3. Admiterea la programele de studii universitare de licenţă constă în susţinerea de către
candidaţi unei probe de concurs reprezentată de un test de verificare a cunoştinţelor la 
disciplinele Matematică, Informatică şi Limba engleză. 

Testul de verificare a cunoştinţelor se elaborează sub formă de test-grilă. 
!temii se elaborează pe baza programelor şcolare valabile pentru examenul naţional de

bacalaureat din anul şcolar 2021-2022, la specializarea Matematică - Informatică pentru disciplinele 
Matematică şi Informatică, respectiv pe baza programei la Limba modernă 1 pentru disciplina 

Limba engleză. 
Subiectele pentru fiecare disciplină se notează cu note de la 1 la 1 O, din care un punct 

reprezintă punctul acordat din oficiu. 
Pentru fiecare item la care se răspunde corect, se acordă câte 1 punct la disciplinele 

Matematică şi Informatică, respectiv câte 0,5 puncte la disciplina Limba engleză. 
Nota pentru fiecare disciplină se constituie din punctajul cumulat pentru răspunsurile corecte 

la itemii corespunzători disciplinei respective, la care se adaugă câte un punct din oficiu. 
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13. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în două etape,
generându-se două tipuri de liste: 

a) liste provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor şi

parcurgerea în totalitate a procesului de selecţie, care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 
Listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor se redactează pe domenii de studii, pentru fiecare 

beneficiar, în ordinea strict descrescătoare a mediei obţinute la proba de concurs/testul de verificare a 
cunoştinţelor. 

Departajarea candidaţilor cu note egale la proba de concurs se face aplicând, în ordine, 
criteriile de mai jos: 

a) nota obţinută la subiectele de Matematică din cadrul testului de verificare a cunoştinţelor;
b) nota obţinută la subiectele de Informatică din cadrul testului de verificare a cunoştinţelor;
c) nota obţinută la subiectele de Limba engleză din cadrul testului de verificare a

cunoştinţelor; 
d) media obţinută la examenul naţional de bacalaureat.
Comunicarea rezultatelor definitive şi incontestabile ale admiterii se face exclusiv prin afişare

pe site-ul academiei: www.armyacademy.ro. 
Informaţiile ce conţin datele de identificare a candidaţilor şi rezultatele obţinute de aceştia în 

cadrul concursului de admitere, care se afişează pe site-ul www.armyacademy.ro, sunt următoarele: 
cod de anonimizare aferent fiecărui candidat şi comunicat pe e-mailul personal al candidatului, 
media obţinută la testul de verificare a cunoştinţelor, respectiv rezultatul admiterii. 

14. Candidaţii care doresc să participe la concursurile de admitere organizate de alte 
instituţii de învăţământ militar postliceal pot solicita transferul dosarului de candidat prin 
depunerea unei cereri scrise la secretariatul comisiei sau pot ridica dosarul de candidat pe bază 
de semnătură pentru a-l depune personal în vederea înscrierii. 

Candidaţii care au fost declaraţi „NEADMIS" sau „RESPINS" la admiterea în Academia 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu pot solicita în mediul on-line la adresa de e�mail: 
admitere_licenta2022@armyacademy.ro, în termen de 12 ore de la afişarea rezultatelor admiterii, să 
participe la admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, pe baza aceluiaşi dosar de 
candidat şi cu respectarea criteriilor specifice de selecţie ale instituţiilor de învăţământ respective. 

Dosarele candidaţilor declaraţi „NEPREZENTAT", ,,RESPINS" sau „NEADMIS" la 
concursul de admitere se transmit, după caz, altor unităţi/instituţii militare de învăţământ, conform 
opţiunilor exprimate în cererea de înscriere sau la Birourile Infonnare - Recrutare. 

Dosarele candidaţilor menţionaţi anterior se trimit la aceste instituţii de învăţământ militar de 
către Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu" din Sibiu în tennen de 24 de ore de la afişarea 
rezultatelor sau se predau candidaţilor, la cerere, pe bază de semnătură, după caz. 

15. Candidaţii îşi asigură prin mijloace proprii cazarea şi hrănirea..

16. Candidaţilor prezenţi la concursul de admitere li se eliberează, la cerere, adeverinţă din

care să rezulte perioada participării la concurs. 

17. Candidaţii care pe timpul desfăşurării admiterii nu se încadrează în regulile de ordine
interioară şi de conduită specifice instituţiei sunt eliminaţi din concurs. 

Concomitent cu realizarea accesului în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din 
Sibiu, fiecare candidat va fi prelucrat, pe bază de semnătură, privind normele de securitate şi 
sănătate în muncă, precum şi pe linia măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 

18. Candidaţii trebuie să aibă permanent asupra lor cartea de identitate.

SECRETAR�
.

C ISIEI DE ADMITERE 
Colonel 

dr.ing. . CĂRUŢAŞU 
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