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                      ROMÂNIA 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE 
  „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU  

 
DISPOZIŢIE 

 

PENTRU APROBAREA 
METODOLOGIEI ORGANIZĂRII, ÎNREGISTRĂRII ŞI RAPORTĂRII 

PROGRAMELOR DE STUDII POSTUNIVERSITARE 
 

 
 

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR 
TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU, 

 
în baza prevederilor art. 177 alin. (3) și art. 213 alin. (6) lit. a) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale  
art. 17 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4750/2019 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor 
postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, ale Cartei 
universitare și ale Hotărârii Senatului Universitar nr. 531 din 30.09.2019, 
 

emite prezenta dispoziţie: 
 

Art. 1. Se aprobă Metodologia organizării, înregistrării şi raportării 
programelor de studii postuniversitare, care intră în vigoare la data de 
30.10.2019. 

Art. 2. Documentul va fi tipărit în Editura Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” şi difuzat prin grija Bibliotecii Universitare a Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 
 
 
 

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR 
TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” 

 
General de brigadă 

                                          prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN 
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CAPITOLUL I 
INFORMAŢII GENERALE 

 
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează în Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, denumită în continuare academie, principiile şi 
regulile pe care se fundamentează organizarea, înregistrarea şi raportarea 
programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă şi a programelor de studii postuniversitare de perfecţionare, denumite 
în continuare programe postuniversitare, potrivit prevederilor următoarelor acte 
normative: 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 
• H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• H.G. nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,  

cu modificările și completările ulterioare; 
• O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4750 din 

21.08.2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare 
a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior; 

• Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 30 din 21 martie 2012 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea 
profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu completările 
şi modificările ulterioare; 

• Carta universitară. 
Art. 2. (1) Programele postuniversitare se organizează pentru: 
a) ocupaţii, specializări şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, din 

grupa majoră 2 cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România, denumită în 
continuare COR; 

b) activităţi specifice din Clasificarea Activităţilor din Economia 
Naţională, denumită în continuare CAEN. 

(2) Programele postuniversitare se pot organiza pentru dobândirea şi/sau 
dezvoltarea de competenţe profesionale/specifice, comune uneia sau mai multor 
ocupaţii. 

Art. 3. (1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă reprezintă oferta educaţională pentru actualizarea/dezvoltarea unor 
competenţe ocupaţionale/profesionale noi, în domeniul de licenţă absolvit de 
cursant, şi sunt cursuri de specializare în profesie. 

(2) Programele postuniversitare de perfecţionare reprezintă oferta educaţională 
pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea 
cunoştinţelor, atitudinilor, aptitudinilor, abilităţilor sau competenţelor profesionale 

 
5 

http://lexmil/act.asp?ID=4227


 

ale unei persoane care deţine deja o calificare universitară, prin noi rezultate ale 
învăţării. Aceste programe se desfăşoară în domeniul de licenţă sau la cererea 
pieţei muncii şi se organizează conform standardului ocupaţional în vigoare sau 
programului de studii stabilit cu angajatorii. Achiziţiile educaţionale sunt pentru 
ocupaţii din aceeaşi grupă de bază în care există deja calificare. Acestea sunt 
cursuri de pregătire orizontală în profesie/specializare. Prin acumularea 
rezultatelor învăţării, două sau multe programe de perfecţionare pot conduce la 
practicarea unei noi ocupaţii din aceeaşi grupă de bază din calificarea deţinută. 

Art. 4. (1) Programele postuniversitare sunt programe de nivel 6, conform 
Cadrului Naţional al Calificărilor, denumit în continuare CNC, dacă nu se 
precizează, în mod expres, alt nivel de calificare. 

(2) Programele postuniversitare se pot organiza atât în limba română, cât şi 
în limba minorităţilor naţionale sau într-o limbă de largă circulaţie. 

Art. 5. În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare 
utilizează sistemul de credite de studiu transferabile şi se finalizează cu un 
examen de certificare a competenţelor profesionale/rezultatelor învăţării 
asimilate de cursanţi pe parcursul programului. 

Art. 6. (1) Programele postuniversitare se finalizează cu: 
a) certificat de atestare a competenţelor profesionale, pentru programele 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; 
b) certificat de absolvire, pentru programele postuniversitare de perfecţionare. 
(2) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi certificatul de 

absolvire sunt însoţite de un supliment descriptiv, prevăzut în anexa nr. 10 la 
Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi 
formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I – studii 
universitare de licenţă. 

(3) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi certificatul de 
absolvire se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii. 

 
CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE 
 
Art. 7. (1) Academia organizează programe postuniversitare în domeniile 

ştiinţifice în care are acreditate cel puţin programe de studii universitare de 
licenţă şi masterat. 

(2) Programele postuniversitare se înfiinţează potrivit prevederilor legale în 
vigoare, la propunerea departamentului, cu avizul Consiliului facultății, sau la 
propunerea Consiliului de administrație. 

(3) Planurile de învăţământ aferente programelor postuniversitare, proiectate 
pe baza cerinţelor socioprofesionale exprimate de beneficiarii din M.Ap.N. 
şi/sau de alte autorități naţionale ori în concordanţă cu anumite cerinţe ale pieţei 
muncii, trebuie să conţină ore de curs, seminar, activităţi practice/de laborator/de 
proiectare şi vizite de studiu, după caz. 
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Art. 8. Oferta educaţională privind programele postuniversitare şi numărul 
de locuri alocat fiecăruia dintre acestea sunt aprobate anual de Senatul 
Universitar, la propunerea facultăţilor din structura academiei, iar repartiţia 
locurilor alocate fiecărui program către beneficiari şi modalitatea de finanţare, 
respectiv finanţare de la buget şi/sau cu taxă, sunt aprobate de ministrul apărării 
naţionale prin Planul anual de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor 
militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră, programe postuniversitare de 
formare şi de dezvoltare profesională continuă organizate de unităţile/ 
instituţiile de învăţământ militar. 

Art. 9. (1) Programele postuniversitare asigură, după caz, formarea, 
perfecţionarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului militar şi 
personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale (M.Ap.N.), 
precum şi a specialiştilor, militari şi civili, din structurile altor beneficiari. 

(2) Au dreptul de a participa la formarea profesională prin programe 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi/sau prin 
programe postuniversitare de perfecţionare absolvenții care au finalizat cu 
diplomă cel puțin studiile universitare de licență sau echivalente. 

(3) Ministerul Apărării Naţionale, respectiv alţi beneficiari pot preciza prin 
acte normative proprii şi alte condiţii specifice de acces ale candidaţilor la 
admiterea pentru programele postuniversitare organizate de academie. 

Art. 10. Programele postuniversitare se organizează în cadrul şcolilor 
postuniversitare din structura facultăţilor, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare 
aprobat de Senatul Universitar. 

 
CAPITOLUL III 

ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA  
PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE 

 
Art. 11. (1) Raportul de analiză a oportunității inițierii unui program 

postuniversitar este avizat/respins de Consiliul de administrație, respectiv 
aprobat/respins de Senatul Universitar. 

(2) Dosarul înaintat de Consiliul facultăţii spre avizare/aprobare cuprinde,  
în principal, următoarele elemente: 

a) obiectivele programului postuniversitar exprimate în competenţele 
profesionale şi rezultate ale învăţării ce urmează să fie dobândite de fiecare 
persoană care urmează programul; 

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse; 
c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire; 
d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică; 
e) planul de învățământ; 
f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea 

cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective; 
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g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării; 
h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice 

programului de formare profesională; 
i) avizul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) de la nivel 

instituţional. 
Art. 12. (1) Conform Hotărârii Senatului Universitar, începând cu anul 

universitar 2019-2020, Secretariatul universității are sarcina de a transmite 
Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) informaţiile necesare pentru 
înscrierea în Registrul Naţional al Programelor Postuniversitare (RNPP), care 
este o parte a Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior 
(RNCIS) şi solicită Direcţiei Generale Învăţământ Universitar/Ministerul 
Educaţiei Naţionale necesarul de formulare conform Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale, interimar, nr. 4750 din 21.08.2019 privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor 
postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior. 

(2) Informaţiile transmise către ANC conţin cel puţin următoarele date: 
a) denumirea programului şi nivelul CNC; 
b) tipul programului şi domeniul clasificării internaţionale standard a 

educaţiei – ISCED; 
c) descrierea programelor postuniversitare prin rezultatele învăţării/ 

competenţele dobândite (după caz) şi ocupaţiile din piaţa muncii cărora li se 
adresează programul/standardul; 

d) locul unde se desfăşoară programul şi organizatorul: universitatea/ 
facultatea, consorţiul; 

e) durata programului şi numărul de credite ECTS. 
 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 13. Modificarea prezentei metodologii este în competenţa Senatului 

Universitar, la propunerea consiliilor facultăţilor. Modificarea se aplică 
începând cu anul universitar următor şi se aliniază prevederilor legale în vigoare. 

 
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Management Militar din data 

de 30.09.2019. 
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Militare din data de 

26.09.2019. 
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 

Administrative din data de 26.09.2019. 
 
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 30.09.2019. 
Discutată şi aprobată în reuniunea Senatului Universitar din data de 30.09.2019. 
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