
  

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI 

FUNCȚIONAREA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE  

„NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU 

 

 

 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu este succesoarea și continuatoarea tradițiilor "Școlii 

ostășești" înființată la București prin Porunca Domnească nr. 36 din 13 iunie 1846 a domnitorului Gheorghe 

Bibescu; 

 

 După Decembrie 1989, Școala de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” dobândește succesiv statut de institut 

militar în baza Hotărârii Guvernului nr. 190/1991 și statut academic, în baza următoarelor normative: 

Hotărârea Guvernului României nr. 616 din 11.06.1995 și al Ordinului General nr. 26 din 04.07.1995 al 

ministrului apărării naționale privind constituirea Academiei Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu”; 

 

 Conform Dispoziției Statului Major General nr. G2/008 din 01.08.2000, denumirea instituției se schimbă, 

devenind Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu; 

 

 Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu este instituție de învățământ superior acreditată să 

organizeze programe de studii de licență pentru specializarea universitară Managementul organizaţiei în 

temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 și specializările universitare Management Economico-Financiar și 

Administrație Publică prin Hotărârea Guvernului nr. 631/2010; 

 

  În baza Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4630/2010 Academia 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu organizează programe de studii de masterat în domeniul 

Științe Militare; 

 

 În baza Hotărârii Senatului universitar nr. 324 din 27.04.2015 şi Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor  de studii  universitare  şi a structurii 

instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016 se înfiinţează Facultatea de Ştiinţe 

Militare.  

 

 Arhitectura organizaţională a academiei s-a reconfigurat, începând cu 01.10.2017, într-o structură cu trei 

facultăţi prin aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Senatului universitar nr. 440 din 23.02.2017, ale 

H.G. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 

universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, ale 

Dispoziţiei şefului SMG nr. GS 1260/16.08.2017 şi ale Cartei universitare. Astfel, pe lângă Facultatea de 

Ştiinţe Militare, vor lua ființă Facultatea de Management Militar și Facultatea de Stiințe Economice și 

Administrative. 

 

 Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu este componentă a sistemului național de 

învățământ și funcționează în temeiul legislației naționale privind învățământul superior, a ordinelor, 

regulamentelor şi instrucţiunilor Ministerului Apărării şi a reglementărilor. 

 


