
        SCURT ISTORIC

Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru 
cel bun” a parcurs mai multe etape în devenirea sa 
instituțională, începînd de la Liceul Militar „Alexandru 
cel Bun”, care a fost creat în anul 1992. 

La 1 septembrie 1993, Liceul Militar a fost 
reorganizat în Colegiul Militar „Alexandru cel Bun”. 
Din anul 2002, Colegiul Militar a fost reorganizatîn 
Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel 
Bun”, cu durata instruirii de 3 ani. În anul 2010, 
Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel 
Bun” a fost reorganizat în Academia Militară  a 
Forțelor  Armate „Alexandru cel  Bun”. 

Promoțiile de studenţi sunt instruite la 3 specialităţi 
militare: infanterie, artilerie, transmisiuni.

MISIUNILE INSTITUȚIEI

-  formarea şi pregătirea profesională a cadrelor de      
ofiţeri, necesare Forţelor Armate ale Republicii 
Moldova;
-  desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în diverse 
domenii, potrivit solicitărilor Forţelor Armate ale 
Republicii Moldova;
-  pregătirea la masterat și doctorat a specialiştilor 
militari şi civili în domeniul  științific - securitate și 
apărare;
-  perfecţionarea şi specializarea specialiştilor militari 
şi civili la diferite cursuri; 
-  formarea sergenților și ofiţerilor în rezervă;
-  studierea limbilor străine.
-  promovarea imaginii Armatei Naționale și profesiei 
de ofițer (militar) în societate;
-  educația militar-patriotică a tineretului din 
Republica Moldova.

 ACTELE NECESARE PENTRU 
ADMITERE

- Cerere - model de înscriere (se depune la Secţia 
Administrativ-Militară sau la Centrele Militare 
Teritoriale) de la 01 ianuarie pînă la 30 iunie;
-  Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;
- Copia buletinului de identitate a candidatului, a 
părinţilor, (a soţiei - la necesitate) cu viza de 
domiciliu permanent;
- Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii 
MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.
(022) 255155);
- Copia diplomei de Bacalaureat;
- Referinţă de serviciu, eliberată de la locul de 
muncă sau de instituţia de învaţămînt absolvită;
- Certificat medical (HIV-SIDA);
- Curriculum vitae (autobiografie);
- 6 fotografii color 3x4 cm;
- Fişa examenului medical (de expertiză medico-
militară) stabilit pentru înscrierea în instituţiile de 
învăţămînt militar, eliberată de comisiile de 
profil.

AVANTAJELE STUDIILOR 
ÎN ACADEMIA MILITARĂ

- locuri la studii subvenţionate de stat;
- achitarea bursei pentru studii;
- cazare, hrană, echipament, oferite gratuit;
- săli de sport performante;
- bibliotecă dotată cu literatură de specialitate,
- săli de calculatoare  echipate modern.

OPORTUNITĂŢI  DE CARIERĂ 
DUPĂ ABSOLVIRE

- acordarea gradului militar primar al corpului   
      de ofiţeri „LOCOTENENT”;
- obţinerea titlului de licenţiat în militărie la    
specialităţile: Conducerea subunităților de 
infanterie,  Conducerea subunităților de 
artilerie, Conducerea subunităților de 
comunicații și informatică;
- permis de conducere – categoriile „B” 
și  ,,C”;
-loc de muncă garantat în una din unităţile 
militare ale Armatei Naţionale;
-asigurare cu spațiu locativ ;
- posibilitatea continuării studiilor la ciclul II 
masterat, ciclul III studii superioare de 
doctorat;
- programe de profesionalizare peste hotare;
- studierea limbilor străine (certificate prin 
diplomă). 


