
În vederea admiterii la Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu la programele de studii universitare de licenţă, 
pentru ocuparea numărului de locuri aprobate de Ministerul Apărării 
Naţionale (M.Ap.N.), pentru fiecare categorie de beneficiari din sistemul 
de apărare, ordine publică şi securitate naţională candidații trebuie să 
parcurgă următoarele etape: 

I. RECRUTAREA 
II. SUSȚINEREA PROBEI DE CONCURS ȘI IERARHIZAREA 

CANDIDAȚILOR 
III. SELECȚIA CANDIDAȚILOR 
IV. FINALIZAREA ADMITERII 

 
 

I. RECRUTAREA 
Se face de către fiecare beneficiar din cadrul sistemului de apărare, ordine 

publică și securitate națională potrivit reglementărilor specifice, astfel: 
1. Pentru locurile alocate Ministerului Apărării Naționale – pentru 

absolvenții colegiilor/liceelor civile recrutarea se realizează de către 
Birourile de Informare – Recrutare (BIR), aflate în cadrul Centrelor 
Militare Județene, Zonale și de Sector. 

a. Oferta de şcolarizare 
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/oferta_mapn_2
021.pdf 

b. Adresele şi numerele de telefon ale birourilor informare –
recrutare  
https://dmru.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/2020/contact
/date-contact-cm.xls 

 
2. Pentru ceilalți beneficiari din sistemul de apărare, ordine publică și 

securitate națională, recrutarea (inclusiv selecția şi examinarea 
medicală) se realizează pe baza normelor și criteriilor stabilite de către 
fiecare dintre aceștia, prin proceduri proprii, iar locurile alocate se ocupă 
prin concurs de admitere. 

Precizări referitoare la cifra de şcolarizare și procesul de recrutare şi selecţie, 
se găsesc în link-urile de mai jos: 

a. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 
‒ Oferta de şcolarizare  

https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/oferta_mai_2
021.pdf 
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https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/oferta_mai_2021.pdf
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/oferta_mai_2021.pdf


‒ Precizări importante  
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/precizari_mai
_2021.pdf 
https://www.mai.gov.ro/institutii-de-invatamant-formare-
profesionala/ 

 
b. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) 

‒ Oferta de şcolarizare  
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/oferta_sts_20
21.pdf 

‒ Precizări importante  
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/precizari_sts_
2021.pdf 
https://www.sts.ro/ro/admitere-in-institutii-militare-de-invatamant 

 
c. Serviciul de Informații Externe (SIE) 

‒ Oferta de şcolarizare  
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/oferta_sie_20
21.pdf 

‒ Precizări importante  
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/precizari_sie_
2021.pdf 
https://www.sie.ro/noutati.html 

 
d. Serviciul Român de Informații (SRI) 

‒ Oferta de şcolarizare  
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/oferta_sri_20
21.pdf 

‒ Precizări importante 
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/precizari_sri_
2021.pdf 

 
e. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) 

‒ Oferta de şcolarizare  
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/oferta_anp_2
021.pdf 

‒ Precizări importante 
https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2021/precizari_anp_
2021.pdf 
http://anp.gov.ro/ 
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II. SUSȚINEREA PROBEI DE CONCURS ȘI 
IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR 
 

Se desfășoară la sediul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu, doar cu candidații care au parcurs etapa I, recrutarea, și cuprinde trei faze: 

 
Faza I – Înscrierea (perioada 01-16.07.2021) 
Se face doar pentru un singur domeniu de studii și un singur beneficiar. 
Candidații care participă la concursul de admitere au obligaţia (conform Art. 7 

din Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu pentru anul universitar 2021-2022, denumită 
în continuare metodologie de concurs) să completeze dosarul de candidat, până pe 
data de 16 iulie 2021, ora 15.00, transmițând următoarele documente 
scanate/fotografiate în format electronic pe adresa de e-mail: 
admitere_licenta2021@armyacademy.ro: 

a. Fişa de înscriere și exprimare a opțiunii (doar pentru candidații pe 
locurile cu beneficiar M.Ap.N.) care nu mai poate fi modificată după 
încheierea perioadei de înscriere. 

b. Declaraţia de consimţământ 
c. Declaraţia pe propria răspundere 
d. Declaraţia privind autenticitatea documentelor de studii transmise 
e. Diploma de bacalaureat, faţă – verso sau adeverința eliberată de 

liceu/colegiu, în cazul în care nu i s-a eliberat diploma de bacalaureat, 
în care se menționează media generală obținută la examenul de 
bacalaureat. 

f. Documente eliberate de structurile de specialitate ale  
Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind recunoaşterea şi echivalarea 
studiilor absolvite, precum şi a notelor/mediei obţinute în instituţii 
civile de învăţământ din străinătate, raportate la sistemul de educaţie 
din România – pentru candidaţii care au absolvit studii în 
străinătate (diploma echivalentă şi Atestatul de recunoaştere a 
studiilor, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
(M.E.C.). 

g. Dovada achitării taxei de înscriere a concursului de admitere în 
contul RO98TREZ57620F330500XXXX (conform Art. 8 din 
metodologia de concurs) 



În situaţia în care un candidat este înmatriculat pe locuri finanţate de la 
bugetul de stat şi are actele de studii, în original, în custodie la o altă instituţie de 
învăţământ superior, acesta va completa dosarul de candidat prin transmiterea on-
line a unei adeverinţe eliberate de instituţia respectivă, în care se va menţiona seria 
şi numărul fiecărui act de studii, însoţite de copii ale actelor de studii. 

Candidaţii care nu au transmis toate documentele specificate, până la data de 
16.07.2021, ora 15.00, pe adresa de e-mail menţionată, nu participă la concursul de 
admitere, fiind declarați „NEPREZENTAT”. 

Fișa de înscriere şi modelele de declarații vor fi descărcate de pe site-ul 
academiei www.armyacademy.ro, secţiunea Admitere/Licenţă, completate, 
semnate şi ulterior transmise electronic. 

 
Faza II – Susţinerea probei de concurs – Test-grilă de verificare 

a cunoștințelor (în data de 23.07.2021), la sediul Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

Admiterea constă în susținerea unei probe de concurs reprezentate de un test 
de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba 
engleză. 

Testul de verificare a cunoștințelor se elaborează sub formă de test-grilă pe 
baza programelor școlare valabile pentru examenul național de bacalaureat din 
anul școlar 2020-2021, la disciplinele Matematică – specializarea Matematică – 
Informatică; Informatică – specializarea Matematică – Informatică și Limba 
engleză – Limba modernă 1.  

Tematicile/competenţele/conţinuturile specifice disciplinelor incluse la proba 
de concurs, extrase din programele pentru examenul de bacalaureat 2021, sunt 
prezentate în Anexa nr. 7 din metodologia de concurs.  

Durata totală a testului este de 180 de minute. 
Nota la test se calculează după următoarea formulă: 
NTVC = 0,5 x NMatem + 0,3 x NInfo + 0,2 x NEngl, unde: 

‒ NMatem = nota la subiectele de Matematică; 
‒ NInfo = nota la subiectele de Informatică; 
‒ NEngl = nota la subiectele de Limba engleză. 

Candidaţii pot susţine proba admiterii numai la un singur domeniu de studii 
universitare de licenţă şi la un singur beneficiar. 

Pot fi declaraţi „ADMIS” fără concurs de admitere, în urma dezbaterii și 
aprobării Senatului Universitar, candidații care îndeplinesc condițiile Art. 9 din 
metodologia de concurs. 

Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în 
gradul I, II sau III de invaliditate, ca urmare a participării la acţiuni militare, care 

http://www.armyacademy.ro/


îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. I pct. 6 din Ordinul ministrului apărării 
naţionale nr. M. 136 din 17.11.2016 pentru modificarea şi completarea 
instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în 
cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării 
naţionale nr. M. 30/2012, sunt declaraţi „ADMIS” fără concurs de admitere, în 
cadrul numărului de locuri aprobate pentru M.Ap.N. la unul din domeniile de 
studii, în baza avizului transmis de Direcţia Generală Management Resurse 
Umane (D.G.M.R.U.)/M.Ap.N. 

 
Faza III – Afișarea listelor provizorii și ierarhizarea 

candidaților 
Candidații sunt ierarhizați în ordine descrescătoare potrivit mediei de 

admitere. 
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 

cunoștințelor; 
b) nota obţinută la subiectele de Informatică din cadrul testului de verificare a 

cunoștințelor; 
c) nota obţinută la subiectele de Limba engleză din cadrul testului de 

verificare a cunoștințelor; 
d) media obţinută la examenul naţional de bacalaureat. 
Candidații care nu prezintă diploma echivalentă şi Atestatul de recunoaştere a 

studiilor, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
(C.N.R.E.D.) din cadrul M.E.C. şi pentru care nu se poate determina media la 
examenul de bacalaureat, conform sistemului de notare din România, nu pot fi 
departajaţi conform criteriilor de departajare prevăzute fiind clasaţi ultimii, în caz 
de medii egale. 

 
III. SELECȚIA CANDIDAȚILOR (doar pentru candidaţii pe 

locurile alocate Ministerului Apărării Naționale) 
După depunerea, soluţionarea contestațiilor și confirmarea ocupării locurilor 

de către candidați, aceștia sunt planificați pentru susținerea probelor de selecție în 
de Centrele Zonale de Selecție și Orientare (C.Z.S.O.), iar examinarea medicală 
în unitățile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, stabilite de către 
Direcția Medicală. 

Selecția candidaților cuprinde: 
a) evaluarea psihologică; 
b) evaluarea capacității motrice; 



c) interviul de evaluare finală; 
d) examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică, dacă este 

cazul. 
Detalii privind probele de selecție se găsesc în link-ul de mai jos: 
http://recrutare.mapn.ro/index.php 
 

 
IV. FINALIZAREA ADMITERII 

 
1. Afişarea listelor provizorii – după parcurgerea selecției  

‒ în 16.08.2021 (până la ora 15.00) 
 

2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor  
‒ în 17.08.2021 (depunerea, până la ora 10.00, iar soluționarea în 

termen de două ore de la depunerea contestațiilor de către candidați) 
 

3. Afişarea rezultatelor finale (listelor definitive cu ierarhizarea 
candidaţilor) 

‒ în 17.08.2021 (până la ora 20.00) 
 

4. Confirmarea ocupării locurilor de către candidaţii care au parcurs 
etapa de selecție 

‒ în 20.08.2021 (până la ora 14.00) 
 

http://recrutare.mapn.ro/index.php

