
Paşaportul serviciului de administrare publică individualizat cu caracter social  
„Învăţământul în domeniul milităriei (Educaţie: studii cilul I - licenţă, ciclul II - master, 

 ciclul III - doctorat) în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel bun”  
 

Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Situaţia de viaţă este acordarea dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la 

studii de calitate, dezvoltare profesională şi asigurarea unui loc de muncă garantat. 
Descrierea serviciului  Acest serviciu este organizat de Ministerul Apărării în scopul asigurării Forţelor Armate ale 

Republicii Moldova cu cadre de ofiţeri cu studii superioare, precum şi dezvoltării 
profesionale a acestora, în domeniile şi specializările acreditate. Este instituţie publică de 
învăţământ superior de stat, cu statut de persoană juridică de drept public, aflată în subordinea 
Ministerului Apărării, care asigură accesibilitatea la învăţământul în domeniul milităriei cu 
respectarea principiului nediscriminării pe orice criterii. La finalizarea studiilor/cursurilor 
instituţia eliberează diplome/certificate de studii conforme cerinţelor Ministerului Educaţiei. 

Prestatorul serviciului Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” 
Posesorul serviciului Ministerul Apărării 
Funcţia serviciului Prestarea serviciului de formare şi perfecţionare - studii superioare (cilul I - licenţă, ciclul II - 

master, ciclul III - doctorat). 
Actele normative Codului educaţiei al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17 iulie 2014; 

Legea nr.162 din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor; 
Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei; 
Hotărârea Guvernului nr. 941 din 17.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate 
Hotărârea Guvernului nr. 980 din 19 octombrie 2010, cu privire la crearea Academiei 
Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” 

Informaţii de contact Adresa: str. Haltei 23, Chişinău, Moldova 
Adresa electronică: http://www.academy.army.md 
Telefon de contact:   (022)82-27-16, (022) 82-27-00, (022) 82-27-49 

Programul de lucru Înmatriculare la studii se realizează anual, în conformitate cu planurile de înmatriculare 
aprobate prin Hotărârea Guvernului, iar înmatricularea la cursuri conform planului de 
activitate al Academiei Militare, aprobat de către Ministrul apărării. 

Beneficiarul Cetăţenii Republicii Moldova 
Condiţiile de 
eligibilitate 

Conform legislaţiei indicate la rubrica „Acte normative”, precum şi actelor normative 
departamentale. 

Documentele 
necesare 

Actele necesare pentru admitere la ciclul I 
1. Cererea tip de înscriere la concurs - se depune la organele administrativ-militare 
2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia, 
3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu 
domiciliul permanent, 
4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, 
tel.25-51-55), 
5. Copia diplomei de Bacalaureat cu anexa respectivă, 
6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de învăţământ 
absolvită, 
7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV, 
8. Curriculum vitae (autobiografie), 
9. 6 – fotografii color 3×4 cm, 
10. Fişa examenului medical (de expertiza medico-militară) stabilită pentru înscrierea în 
instituţiile de învăţământ militar, eliberată de comisiile de profil. 
Actele necesare pentru admitere la ciclul II 
1. Raport/cerere de participare la concursul de admitere la studii superioare de master; 
2. Copia buletinului de identitate; 
3. Diploma de licenţă (ciclul I) şi o copie a acesteia; 
4. Suplimentul la diplomă şi o copie al acestuia; 
5. O copie a fişei de evaluare anuală (pentru militari); 
6. Certificatul de naştere şi o copie legalizată; 
7. Adeverinţa medicală ( forma 086U) pentru funcţionarii publici; 
8. Fotografii cu dimensiunile 3×4 (4buc.) 
Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în Academia 
Militară, vor prezenta în original, până la începerea concursului, actele de identitate personale 
şi de studii, cu anexele respective. 

Termenul de 
acordare a serviciului 

Durata studiilor:  
Cilul I - licenţă - 3/4 ani;  
Ciclul II - master - 2/1,5 ani; 
Ciclul III - doctorat - 4 ani  



Tariful Taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii constituie 30 lei pentru un 
candidat.  
 Cilul I - studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea - sunt oferite gratuit cu obligativitatea 
îndeplinirii serviciului militar, conform calificării minimum 5 ani după absolvire, în caz 
contrar cheltuielile de şcolarizare se restituie proporţional, conform legislaţiei în vigoare,. 
 Ciclul II - studiile şi cazarea (pentru cadrele militare, la solicitare) - sunt oferite gratuit cu 
obligativitatea îndeplinirii serviciului militar, conform calificării minimum 5 ani după 
absolvire, în caz contrar cheltuielile de şcolarizare se restituie proporţional, conform 
legislaţiei în vigoare. Pentru persoanele civile studiile sunt oferite conform tasei anuale, 
stabile de către instituţie. 
Ciclul III studiile şi cazarea (pentru cadrele militare, la solicitare) - sunt oferite gratuit. Pentru 
persoanele civile studiile sunt oferite conform tasei anuale, stabile de către instituţie. 

Mijloacele de 
acordare a serviciului 

Infrastructura, baza ştiinţifico-didactică, materială şi tehnică a Academiei Militare, precum şi 
baza tehnică şi materială a unităţilor militare şi centrelor de instruire ale Armatei Naţionale  

Serviciu electronic Cursuri on-line. 
Limba Limba de stat 
Serviciile aferente Acordarea unui spectru larg de cursuri de perfecţionare şi dezvoltare 
Serviciile similare Servicii similare în ţară nu există, Academia Militară fiind unica instituţie care pregăteşte, 

dezvoltă şi promovează învăţământul şi ştiinţa în domeniul milităriei 
Procesul 
administrativ 

Procesul administrativ este asigurat de către comandantul (rector) instituţiei de învăţământ 
militar şi Senatul instituţiei. 

Reamintire şi 
termenul de realizare 

Termenele de realizare - conform planurilor anuale şi de perspectivă a instituţiei. 
Ministerul Apărării monitorizează activitate instituţiei de învăţământ militar.  
Ministerul Educaţiei poate să verifice desfăşurarea procesului de învăţământ în instituţie 
în corespundere cu legislaţia în vigoare. 

Sancţiuni şi penalităţi Comiterea fraudelor de diferită natură, încălcarea regulamentelor militare, precum şi 
constatarea altor contravenţii dovedite sunt sancţionate conform legislaţiei în vigoare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


