
R O M Â N I A  
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE 
„NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND OFERTA DE ŞCOLARIZARE A 
ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU 

LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
- ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 -

(Bază: art. 138, alin. (5), art. 176, alin. (3) şi art. 200, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare) 

1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu organizează concursul de admitere pe domenii de studii universitare
de licenţă, la programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în vederea ocupării unui număr de 330 
locuri (313 locuri pentru M.Ap.N. şi 17 locuri pentru alţi beneficiari), aprobate de ministrul apărării naţionale, conform Planului de 
şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul de învăţământ 2023-2024, învăţământ pentru formarea ofiţerilor - studii 
universitare de licenţă, postat pe site-ul Direcţiei Generale Management Resurse Umane: https://dmru.mapn.ro la secţiunea 
Domenii de activitate, subsecţiunea Plan şcolarizare şi transmis prin e-doc-ul şefului Oficiului Personal şi Mobilizare, înregistrat cu 
nr. Re-A-N 232/25.01.2023. 

2. În baza prevederilor art. 3, alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 606 din 2005 privind organizarea programelor de studii
universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea M.Ap.N., modificată prin H.G. nr. 972 din 26.08.2009 şi 
HG nr. 144 din 21.03.2018 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din HG nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii 
universitare în institutele militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a 
prevederilor art. 6 din Hotărârea Senatului universitar al Academiei Forjelor Terestre „Nicolae Bălcescu" nr. 253 din 27.06.2012, 
repartiţia studenţilor pe arme/servicii/specialităţi militare în cadrul studiilor universitare de licenţă se va efectua în urma evaluării 
capacităţii motrice, interviului de evaluare finală, evaluării psihologice a aptitudinilor speciale în cadrul instituţiilor abilitate, 
concursului de admitere, după confirmarea ocupării locului, pe baza opţiunilor personale exprimate în ordinea strict 
descrescătoare a mediilor obtinute la testul de verificare a cunostintelor si a rezultatelor examinărilor medicale. 
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