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Istoria învăţământului liceal militar inter-
ferează, în forme specifice, cu istoria naţiunii 
române, care a creat-o şi pe care o serveşte. 
Mutaţiile din istoria naţională reverberează 
şi în evoluţia structurilor de învăţământ şi de 
cultură.

Revoluţiile de la 1848 au adus mutaţii 
majore la nivel european, conducând la con-
solidarea graniţelor tinerelor state, fapt care 
nu era posibil decât prin reorganizarea şi 
întărirea armatelor naţionale, cu sistemele lor 
de pregătire şi formare a cadrelor, respectiv  
învăţământul militar.

Fundamentele teoretice ale organizării 
acestuia în ţara noastră au fost puse de inte-
lectualii şi militarii fruntaşi ai revoluţiei de la 
1848, printre care s-au numărat Nicolae Băl-
cescu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Magheru 
şi Cristian Tell. Nicolae Bălcescu fundamenta 
teoretic, în anul 1844, în lucrarea „Puterea 
armată şi arta militară”, necesitatea şi bazele 
organizării învăţământului militar românesc.

În Ţara Românească, prin Porunca 
Domnească nr. 36 din 1847 a domnitorului 
Gheorghe Bibescu, a luat fiinţă, la Bucureşti, 
Şcoala Militară pentru pregătirea ofiţerilor, iar 
în Moldova, la Iaşi, s-a înfiinţat în 1857, Şcoala 
Militară cu durata de 3 ani, în care elevii erau 
împărţiţi în două categorii: cadeţi aspiranţi 
ofiţeri şi cadeţi pentru gradele de subofiţeri.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL MILITAR
– trecut, prezent şi viitor –
General-maior 
dr. Liviu-Marilen LUNGULESCU**

**  Direcția generală management resurse umane, şef direcție

Unirea Moldovei cu Ţara Românească, în 
anul 1859, unificarea oştirilor Principatelor 
Unite, măsurile succesive adoptate pe plan 
militar în timpul domniei lui Alexandru Ioan 
Cuza au asigurat toate categoriile şi genurile 
de arme specifice unei armate moderne.

Alexandru Ioan Cuza, militar de profesie, 
a pus bazele armatei moderne unice, 
cristalizând şi primul sistem organizat al 
învăţământului militar românesc. Acesta a 
fost gândit cu multă clarviziune şi perspectivă, 
fiind bazat atât pe experienţa naţională, cât şi 
pe exemplul armatelor reputate ale vremii.

O importanţă deosebită în organizarea 
şi dezvoltarea învăţământului militar l-a 
avut promulgarea la 25 noiembrie 1864 a 
„Legii instrucţiunii publice” care a avut ca 
efect reorganizarea şi diversificarea reţelei 
unităţilor de învăţământ militar pentru toate 
nivelurile de pregătire, ofiţeri, subofiţeri. 
La începutul acestei etape, sistemul de 
învăţământ militar cuprindea următoarele 
instituţii de învăţământ: Şcoala militară de 
ofiţeri de toate armele; Şcoala naţională de 
medicină şi farmacie; Şcoala de scrimă şi 
gimnastică; Şcoala copiilor de trupă; Şcoala 
de arte şi meserii şi Şcoala de gradul I (pentru 
militari în termen).

„Legea de organizare a armatei” din 1868 
(modificată în 1872) prevedea la art. 37: 
„Instrucţiunea în armată se face prin şcoli 
militare, împărţite în modul următor: Şcoli de 
două grade înfiinţate în corpuri (…); Şcoala 
fiilor de militari (…); Şcoala pentru formarea 
ofiţerilor de infanterie şi cavalerie, precum şi 
pentru toate armele speciale.

În anul 1872 Şcoala militară a Principatelor 
Unite s-a mutat de la Iaşi la Bucureşti, 
transformându-se în Şcoala militară de ofiţeri 
de infanterie şi cavalerie. În vechiul sediu 
de la Iaşi a luat fiinţă Şcoala fiilor de militari 
(copiilor de marină, copiilor de trupă) care 
se va transforma ulterior în liceu militar. 
Definirea scopului acestei instituţii – „de a da 
o creştere şi educaţie completă fiilor de militari 
de orice grad, al căror serviciu îndelungat şi 
nepătat le constituie un drept la recunoştinţa 
ţării” - arată că, prin înfiinţarea ei, s-a urmărit 
să se creeze posibilitatea, printre altele, ca, 
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prin eforturi materiale mai mici (şcolarizarea 
se făcea pe contul statului) să asigure copiilor 
lor o pregătire generală de nivel mediu, 
corespunzător învăţământului secundar 
organizat atunci în ţară. Întrucât absolvenţii 
liceului militar aveau să devină, în principiu, 
elevi ai Şcolii militare de ofiţeri de infanterie 
şi cavalerie, aceasta s-a numit într-o anumită 
perioadă Şcoala pregătitoare pentru Şcoala 
de infanterie şi cavalerie. În liceu puteau fi 
admişi şi copii ai altor categorii de cetăţeni, 
plătind însă taxe de şcolarizare; de-a lungul 
anilor numărul acestora din urmă a ajuns să 
depăşească, uneori substanţial, pe cel al fiilor 
cadrelor militare.

În Şcoala fiilor de militari erau admişi, prin 
examen, copii în vârstă de 13-15 ani. Durata 
cursurilor era de patru ani, la terminarea 
cărora absolvenţii erau repartizaţi ca elevi 
ai Şcolii militare de ofiţeri de infanterie şi 
cavalerie.

Programa şcolară cuprindea discipline 
similare cu cele predate la licee civile, la care 
se adăugau cele cu specific militare. În primii 
ani de funcţionare a liceului militar, programa 
cuprindea: limba română, istoria românilor, 
două limbi străine (franceză şi germană), 
istoria universală, matematica, fizica, 
chimia, desenul; orele de pregătire militară 
erau destinate însuşirii regulamentelor 
generale, instrucţiei militare, cunoştinţelor 
de administraţie şi legislaţiei militare, de 
fortificaţie şi artă militară. La un efectiv de 
164 de elevi, câţi avea şcoala în toamna anului 
1878, personalul de conducere, didactic şi 
administrativ număra 20 de ofiţeri, profesori şi 
cadre auxiliare şi 36 funcţii pentru asigurarea 
nevoilor administrativ-gospodăreşti.

Până în anul 1881 Şcoala fiilor de militari 
a funcţionat în aceste coordonate, cu între ru - 
pere de un an şi jumătate (aprilie 1877 – 
octombrie 1878), cauzată de desfăşurarea 
Războiului de Independenţă, la care au 
participat personalul didactic militar şi 
cadrele de comandă ale şcolii.

Tot în anul 1881, datorită creşterii nevoilor 
pentru completarea efectivelor de elevi ale 
Şcolii militare de infanterie şi cavalerie, s-au 
înfiinţat încă trei şcoli ai fiilor de militari: în 
garnizoana Craiova – Gimnaziul fiilor de 
militari, la Mănăstirea Dealu – Şcoala copiilor 
de trupă şi în garnizoana Constanţa - Şcoala 
copiilor de marină.

O nouă reglementare emisă în anul 1885 
a prevăzut expres că şcolile fiilor de militari 
sunt considerate licee militare, însă această 
prevedere nu a însemnat şi compatibilizarea 
lor cu liceele civile.

Începând cu anul 1887, examenul de 
absolvire din ultima clasă (a VII-a) a fost 
înlocuit cu examenul de admitere în şcoala 
militară, iar din anul 1895, absolvenţii au fost 
nevoiţi să semneze un angajament prin care 
se obligau să servească oştirea până la vârsta 
de 30 de ani.

Numai în anul 1896 s-a hotărât ca 
învăţământul în şcolile fiilor de militari să 
fie echivalent cu cel din liceele civile (secţia 
reală), luându-se măsuri şi pentru adaptarea 
corespunzătoare a duratei şi programelor 
şcolare, introducându-se totodată sistemul 
de notare de la unu la zece, în locul celui 
de la unu la douăzeci. A urmat o perioadă 
de perfecţionare a activităţii de învăţământ 
şi de dezvoltare a bazei materiale, şcolile 
apropiindu-se, din punct de vedere al 
pregătirii elevilor, de cele ale statelor cu 
renume în Europa. 

În anul 1909 Şcoala fiilor de militari din 
Iaşi şi-a schimbat denumirea în Liceul Militar 
Iaşi, elaborându-se şi un nou regulament de 
funcţionare care prevedea printre altele că 
gimnaziul şi liceul militar trebuie să asigure 
„aceeaşi instrucţiune ca în şcolile secundare  
ale statului”.

Celor două instituţii de învăţământ militar 
li se alătură, în anul 1912, Liceul Militar 
Mănăstirea Dealu, care a fost instalat în 
localul deţinut până atunci de Şcoala copiilor 
de trupă. Acest liceu a fost organizat de 
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la început cu 8 clase (cu programul liceal 
complet), în documentul de înfiinţare 
precizându-se că este destinat „să pregătească 
elemente de valoare pentru şcolile militare 
pregătitoare de ofiţeri”.

În perspectiva intrării ţării noastre în 
Primul Război Mondial, ce izbucnise în Europa 
şi care făcea necesară creşterea efectivului  

de absolvenţi ai şcolilor militare în ritm 
accelerat, a fost luată decizia , în anul 1915, 
de a reduce durata învăţământului în liceele 
militare de la 8 clase la 7 clase.

În anul 1916 şi Gimnaziul militar 
de la Craiova a fost transformat în liceu 
militar, cu denumirea de Liceul Militar 
„Dimitrie Sturdza”, iar Liceul Militar 
Mănăstirea Dealu, în Liceul Militar Nicolae 
Filipescu, după numele fondatorului şi 
reorganizatorului său, influentul om politic şi 
ministrul de război.

Desfăşurarea evenimentelor din toamna 
anului 1916 a impus suspendarea cursurilor 
celor trei licee militare, elevii fiind trimişi acasă. 
Ulterior, când trupele inamice au invadat o 
mare parte a teritoriului României, Liceul 

Militar „Dimitrie Sturdza” din Craiova şi 
Liceul Militar Mănăstirea Dealu au fost, 
ca şi alte instituţii militare de învăţământ, 
evacuate în Moldova, respectiv la Botoşani şi 
Dorohoi, unde, la puţin timp, a fost dislocat 
şi Liceul Militar Iaşi. La Dorohoi, în cazarma 
Regimentului 29 infanterie, a fost reluată, la 
20 aprilie 1917, sub o altă formă, activitatea 
liceelor militare: cu personalul de comandă 
şi didactic ce nu fusese mobilizat din cele trei 
licee militare, cu elevii din cele trei licee militare 
originari din Moldova sau refugiaţi cu familiile 
în această parte a ţării. Numărul elevilor 
şcolarizaţi era de aproximativ 150 de elevi 
din clase V – VI, care nu au urmat un program 
de învăţământ propriu-zis, ci s-a efectuat, în 
principal, o recapitulare a cunoştinţelor de 
specialitate din anii anteriori, cu scopul de a 
putea fi repartizaţi, în toamnă, la şcolile militare 
pregătitoare de ofiţeri, care funcţionau la 
Botoşani şi Dorohoi, spre a deveni ofiţeri de 
rezervă. La 1 septembrie 1917, acest liceu a luat 
denumirea de Liceele militare întrunite şi  
a început anul şcolar cu regim normal, cu 
aproape toate clasele, mai puţin clasa I, 
desfăşurându-şi activitatea până la 1 august 
1918, când a fost desfiinţat, deoarece condiţiile 
militaro-politice lăsau să se întrevadă apropiata 
revenire a liceelor militare în garnizoanele 
de origine. Un ordin al ministrului de război 
prevedea chiar să se organizeze concursuri de 
admitere în clasa I la toate liceele militare, însă 
numai Liceul Militar Iaşi şi-a început cursurile 
în ianuarie 1919.

În această scurtă perioadă de fiinţare, de 
aproximativ 40 de ani, liceele militare s-au 
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impus ca unităţi de elită ale învăţământului 
românesc, contribuind, în mod decisiv la 
modernizarea Armatei Române, prin calitatea 
absolvenţilor, unii dintre ei devenind 
personalităţi de prestigiu în domeniul militar, 
cultural şi ştiinţific: generalul Iacob Zadic, şef 
de Stat Major al Armatei I Române în bătălia de 
la Mărăşeşti, generalii Gheorghe Mărdărescu 
şi Henri Cihoski, miniştri de război, generalul 
Gheorghe Dabija, reputat istoric militar, 
savantul Henri Coandă etc. Realizările acestor 
absolvenţi se datorează, în mare măsură, 
comandanţilor şi cadrelor didactice, dintre 
care reţinem: generalul Gheorghe Macarovici, 
timp de 13 ani comandant al Liceului Militar 
din Iaşi; profesorii Garabet Ibrăileanu (limba 
şi literatura română), Grigore Cobălcescu 
(ştiinţele naturii şi geografie), Alexandru 
Xenopol (filozofie şi istorie) Alexandru 
Lambrior (istorie şi geografie), George 
Constantinescu, Marin Pretorian, I. Rallet 
şi Aurelian Suciu (matematică), Gavril 
Musicescu (muzică) etc.

Înfăptuirea României Mari, în anul 1918, 
a avut drept consecinţă reorganizarea 
învăţământului în provinciile revenite la 
sânul patriei: Transilvania, Basarabia şi nordul 
Bucovinei. Conducerea Ministerului de Război 
a solicitat şi obţinut înfiinţarea, începând cu 
toamna anului 1919, a două noi licee militare: 
Liceul Militar „Ferdinand I” din Chişinău şi 
Liceul Militar Târgu Mureş, care în anul 1920 
va primi denumirea de Liceul Militar „Mihai 
Viteazul”. În toamna anului 1924 a luat 
fiinţă Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din 
Cernăuţi, numărul liceelor militare ajungând 
la şase, cel mai mare număr înregistrat în 
întreaga lor istorie.

Liceele militare au cunoscut, în perioada 
interbelică, o perioadă de graţie a existenţei 
lor sub conducerea Direcţiei Liceelor Militare 
din cadrul Ministerului de Război, care le-a 
îndrumat activitatea pe baza unor norme şi 
programe unitare, rezultatele regăsindu-se 
în pregătirea foarte bună a elevilor care au 
devenit ofiţeri a căror valoare a fost pusă în 
evidenţă de acţiunile din cel de-al Doilea 
Război Mondial.

Până în anul 1936, liceele au funcţionat 
cu o durată de şcolarizare de şapte ani, apoi 
de opt ani, împărţită în două etape: ciclul 
inferior (clasele I-IV - echivalentul actual al 
ciclului gimnazial) şi ciclul superior (clasele 
V-VII, VIII - echivalentul actual al ciclului 
liceal). Activitatea de învăţământ se îmbina 
cu sportul şi religia. Procesul de instruire le 

dezvolta spiritul de muncă şi disciplină, cultura 
generală şi educaţia patriotică, formându-le 
un profil moral integru şi sănătos.

În această perioadă, Liceul Militar 
Mănăstirea Dealu s-a bucurat de o situaţie 
privilegiată fiind înfiinţat şi reorganizat de 
puternicul şi influentul ministru de război 
generalul Nicolae Filipescu beneficiind 
de un corp de cadre de elită. Prestigiu i-a 
crescut când a devenit şcoala în care a fost 
înscris onorific prinţul moştenitor Mihai I, a 
cărui clasă formată din 12 elevi a funcţionat 
la Palatul Regal din Bucureşti, în perioada 
1932-1940. Din octombrie 1940, la iniţiativa 
conducătorului statului, generalul Ion 
Antonescu, liceul a primit denumirea de 
Colegiul Naţional „Nicolae Filipescu”, 
având ca scop crearea unei şcoli model 
pentru ţară, care să formeze viitoarele elite ale 
armatei şi societăţii civile. În liceu erau admişi 
şi copii foarte dotaţi şi din alte categorii 
sociale, inclusiv din rândul ţăranilor.

Efectele celei de-a doua conflagraţii 
mondiale s-au repercutat negativ şi asupra 
celor şase licee militare: unele dintre ele au 
fost redislocate, şi-au pierdut parţial sau 
total baza materială, iar o parte însemnată 
dintre cadrele şi absolvenţii acestora au pierit 
pe câmpurile de bătălie. Această perioadă 
şi cea a instaurării regimului comunist au 
fost perioadele cele mai zbuciumate ale 
învăţământului liceal militar.

Ca urmare a Ultimatului sovietic, în 
iunie 1940, Liceul Militar „Ferdinand I” 
din Chişinău a fost dislocat la Craiova, unde 
a funcţionat, provizoriu, pe lângă Liceul 
Militar „Dimitrie Sturdza”, De asemenea, 
Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din Cernăuţi 
a luat drumul pribegiei la Câmpulung Muscel, 
de unde a revenit după un an la Cernăuţi 
până în anul 1944, când a fost mutat la 
Timişoara, unde a funcţionat până în anul 
1945, când a fost evacuat la Piteşti, ca să fie 
imediat desfiinţat. Aceeaşi soartă a avut-o şi 
Liceul Militar „Mihai Viteazul”, mutat de la 
Târgu Mureş la Timişoara pentru a fi desfiinţat 
în anul 1947. Colegiul Naţional „Nicolae 
Filipescu, grav afectat şi cu clădirile distruse 
de cutremur, a fost mutat la Predeal, unde 
a funcţionat până în anul 1949, când a fost 
desfiinţat definitiv.

Învăţământul militar şi, implicit, liceele 
militare cu o tradiţie valoroasă în formarea 
unor cadre cu un înalt spirit patriotic, au fost 
considerate de regimul comunist cu „origine 
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nesănătoasă” – burgheză şi, prin urmare, au 
fost desfiinţate.

Liceele militare reapar sub o nouă 
construcţie, în anul 1949, la Roman, Şcoala 
Medie Militară nr. 1, mutată , după un an, 
la Predeal, iar din 1953, la Breaza, unde 
funcţionează, din anul 1954, cu denumirea 
de Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”.

În anul 1950, a fost înfiinţată la Galaţi, 
Şcoala Medie Militară de Marină, a cărei 
denumire a fost transformată, în anul 1957, în 
Liceul Militar de Marină, iar din anul 1958, în 
Liceul Militar „Mihai Viteazul”.

Liceul Militar „Ştefan cel Mare” îşi reia, 
în anul 1953, tradiţiile, ca din anul 1957 să 
fie mutat în modernul local din Câmpulung 
Moldovenesc.

După zece ani, în anul 1960, sunt desfiinţate 
două licee militare, cel de la Galaţi şi cel de la 
Breaza. După doi ani, în 1962, a fost reînfiinţat 
Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, astfel că, 
până în anul 1973, au funcţionat doar două 
licee militare.

În deceniul VIII, ca urmare a creşterii puterii 
economice a ţării şi ieşirii de sub influenţa 
sovietică, au fost reînfiinţate trei licee militare: 
în anul 1973, la Constanţa, Liceul Militar de 
Marină „Alexandru Ioan Cuza”; în anul 1975, 
la Alba Iulia, Liceul Militar „Mihai Viteazul”; 
în anul 1978, la Craiova, Liceul Militar „Tudor 
Vladimirescu”.

Între anii 1978 şi 1998 urmează a doua 
perioadă de graţie din istoria liceelor militare, 
caracterizată printr-o emulaţie intelectuală 
concretizată în performanţe şcolare deose-
bite, care a întărit prestigiul acestor unităţi de 
învăţământ în învăţământul liceal românesc. 
În această perioadă când s-a extins profilul 
industrial al liceelor, liceele militare şi-au 
păstrat specializarea de „real”, matematică-
fizică, planul-cadru n-a suferit completări 
majore cu „pregătirea practică”.

Revoluţia din Decembrie a găsit liceele 
militare cu o construcţie şi o tradiţie solide, 
recunoscute şi apreciate la nivel naţional. S-a 
procedat doar la depolitizarea programelor de 
ştiinţe sociale şi de eliminare a învăţământului 
politico-ideologic.

Intrarea României în structurile euro-
atlantice a condus la o reformă atât în 
doctrina, cât şi în structura şi organizarea 
armatei, noul raport de forţe şi orientările 
făcând necesară existenţa unei armate 
moderne, suple, cu o forţă de reacţie rapidă, 
apropiată de standardele NATO.

Aceste schimbări au adus o reformă, în 
special curriculară, şi în liceele militare: a 

fost diversificat curriculum diferenţiat şi cel 
la dispoziţia şcolii, prin creşterea numărului 
de ore la limbile moderne, în special la limba 
engleză, de informatică şi pregătire fizică, 
acordându-se aceeaşi importanţă studiului 
matematicii, fizicii, care constituie probe 
de concurs pentru admiterea în academiile 
categoriilor de forţe şi în şcolile militare de 
maiştri militari şi subofiţeri.

Reducerea drastică a efectivelor militare 
a adus o altă etapă nefastă în viaţa liceelor 
militare, două dintre acestea, unităţi de 
învăţământ preuniversitar prestigioase 
din reţeaua şcolară a Ministerului Educa-
ţiei Naţionale, Liceul Militar „Tudor Vladi
mirescu”, din Craiova şi Liceul Militar 
de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din 
Constanţa, au fost desfiinţate, în anul 1998, 
fără să se ţină seama de tradiţiile valoroase 
ale acestor licee şi de repercusiunile, în 
timp, asupra formării cadrelor militare, cu 
o pregătire foarte bună, care să încadreze 
structurile militare compatibile cu cele din 
armatele NATO.

Anul 1999 a însemnat recunoaşterea 
oficială a prestigiului de care se bucură 
liceele militare în învăţământul preuniversitar 
românesc, acestea dobândind din partea 
Ministerului Educaţiei Naţionale titlul de 
colegiu militar liceal, iar din 2013, de 
colegiu naţional militar.

În actualul context naţional (demografic, 
educaţional) şi militar (necesitatea unor cadre 
militare bine pregătite şi bine ancorate în 
mediul militar), Ministerul Apărării Naţionale 
cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale 
a reînfiinţat, în 2016, Colegiul Naţional Militar 
„Tudor Vladimirescu”, în garnizoana Craiova, 
iar în decembrie 2017 au fost declanşate 
demersurile specifice de reînfiinţare, în 
garnizoana Constanţa, a Colegiului Naţional 
Militar „Alexandru Ioan Cuza”. 

Experienţa dobândită de-a lungul anilor 
a relevat faptul că stabilitatea în sistem este 
mai ridicată în cazul ofiţerilor proveniţi din 
rândul absolvenţilor învăţământului liceal 
militar, datorită, în mare parte, faptului 
că internalizarea valorilor culturii militare 
se realizează cu precădere în perioada 
adolescenţei.

Prin reînfiinţarea acestor colegii naţionale 
militare se asigură o distribuţie geografică 
echilibrată a unităţilor de învăţământ liceal 
militar şi o mărire a bazei de selecţie a 
candidaţilor proveniţi din aceste regiuni 
pentru admiterea în instituţiile de învăţământ 
superior şi postliceal militar.
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În realizarea acestui obiectiv major, 
Ministerul Apărării Naţionale a pornit de la 
premisa că investiţia în educaţie reprezintă 
sursa principală a dezvoltării societăţii.

În consecinţă, cheltuielile cu educaţia 
reprezintă o investiţie pentru viitor, poate 
cea mai importantă pe care o poate face atât 
individul, cât şi statul.

Ce reprezintă, azi, colegiile naţionale 
militare pentru sistemul militar şi 
societate?

Sunt, în primul rând, purtătoarele 
unor valoroase tradiţii, de peste un veac 
de frământări şi preocupări în slujba 
neamului românesc şi al ţării, un creuzet de 
spirit naţional şi de recunoaştere a jertfei 
străbunilor.

Cuvintele lui Ilariu Dobridor, încărcate de 
semnificaţii metaforice, exprimă cel mai bine 
chintesenţa acestor colegii: „un laborator în 
care minereurile sufleteşti ale elevului, topite 
în flacăra învăţăturii şi educaţiei, se prefac în 
metale de preţ cu care-şi clădeşte valoarea ei 
istorică o naţiune”.

În aceste „laboratoare” se creează perso-
nalităţi şi destine prin rigoarea şi temeinicia 
muncii, competenţa şi profesionalismul, 
prestaţia şi calitatea cadrelor didactice, 
militare şi civile, aducând performanţă şi 
valoare în formarea viitorilor ofiţeri şi maiştri 
militari ai Armatei Române.

Cuvintele întemeietorului Liceului Militar 
Mănăstirea Dealu, care ulterior i-a preluat 
numele, relevă importanţa liceelor militare 
pentru armată şi ţară: „Punând temelia 
acestei şcoale, cred că înzestrăm armata cu o 
instituţie de folos şi că prin ea armata aduce şi o 
contribuţie activităţii culturale a ţarei”.

Viaţa elevului într-un colegiu naţional 
militar este cât se poate de reală, cu acţiuni 
bine gândite şi planificate, cu obiective 
clare şi realizabile, cu grija lucrului temeinic 
făcut, în condiţii de rigoare şi disciplină, cu 
respectarea regulamentelor militare. Aceste 
percepte respectate în adevăratul lor sens, 
oferă şi suficient timp pentru destindere, 
o atmosferă prielnică creării unor prietenii 
durabile, un spirit de camaraderie şi de 
mândrie de a purta uniforma militară, care 
conferă un blazon inconfundabil acestor 
tinere vlăstare aspirante la gradul de general.

Doar cei care au capacitatea de a percepe 
ca necesitate privaţiunile prezentate, de a le 
accepta fără rezerve, le vor putea face faţă şi 
vor urma cu succes cariera armelor. 

Dacă regimul de viaţă desfăşurat pe baza 
unor norme şi a unui program riguros, în 
regim de internat, pe baza unor drepturi şi 
îndatoriri prevăzute în regulamente militare, 
portul unei ţinute militare, reprezintă un 
avantaj, atunci absolventul de gimnaziu este 
motivat să urmeze un colegiu naţional militar.

Concurenţa mare la admitere în colegii, 
dificultatea şi diversitatea probelor 
eliminatorii, care în învăţământul liceal civil 
nu există, le particularizează şi le conferă 
atractivitate în mediul civil. Întreţinerea 
gratuită a elevilor, condiţiile şi climatul foarte 
bune de a trăi şi învăţa, baza material-didactică 
demnă de invidiat, valoarea personalului 
didactic şi a cadrelor militare reprezintă 
principalele elemente de atractivitate pentru 
orice absolvent de gimnaziu.

Deschiderea manifestată de conducerea 
Ministerului Apărării Naţionale, începând cu 
anul şcolar 2001-2002, când au fost acceptate 
la admitere şi fete, a produs schimbări în 
climatul psihosocial al activităţii din colegii, a 
adus o emulaţie în pregătire, crescând astfel 
performanţele şcolare la învăţătură ale elevilor.

Astăzi colegiile naţionale militare se 
prezintă ca unităţi de învăţământ moderne 
şi competitive, cu un renume bine conturat 
la nivel naţional şi internaţional. Premiile 
obţinute la concursurile şi olimpiadele 
şcolare, faza naţională şi internaţională, 
promovabilitatea de 100% la examenul 
de bacalaureat, derularea unor proiecte 
europene, în cadrul cărora, elevi şi profesori 
au devenit ambasadori ai României în 
Europa, calificativul „EXCELENT” acordat de 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar, titlul de „Şcoală 
Europeană”, un corp de educatori devotaţi 
profesiei, confirmă statutul de unităţi de elită 
al colegiilor naţionale militare în sistemul de 
învăţământ preuniversitar românesc. Putem 
adăuga aici rezultatele de excepţie înregistrate 
la competiţiile sportive şi, nu în ultimul rând, 
admiterea, în proporţie de aproape 95%, a 
absolvenţilor colegiilor naţionale militare în 
instituţiile de învăţământ superior militar. 
Cei care nu sunt admişi în aceste instituţii 
urmează, în baza angajamentului semnat 
la admiterea în colegiu, cursurile unei şcoli 
militare de maiştri militari şi subofiţeri.

Aceste realizări sunt un imbold puternic 
pentru orice absolvent de gimnaziu de 
a urma studiile întrun colegiu naţional 
militar.
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„Studiile universitare de doctorat reprezintă 
al III-lea ciclu de studii universitare şi permit 
dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/
CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor”**. 
Acestea se desfăşoară pe baza Codului 
studiilor universitare de doctorat, aprobat 
prin HG nr. 681/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare.

În contextul în care studiile de doctorat 
reprezintă ciclul superior de studii uni-
versitare acestea au ca principal obiectiv 

STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
ORGANIZATE DE CĂTRE UNIVERSITATEA 
NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
ÎN CONTEXTUL ALINIERII LA STANDARDELE 
NAŢIONALE EDUCAŢIONALE
General de brigadă prof. univ. dr. 
Gheorghe CALOPĂREANU*

* Universitatea națională de apărare „Carol I”, coamandant 
(rector)
** art.158 din Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată şi 
consolidată cu modificările şi completările ulterioare.

dezvoltarea resursei umane şi accentuează 
perfecţionarea competenţelor în realizarea 
cercetării ştiinţifice. 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”  
este acreditată să desfăşoare programe de 
studii doctorale în domeniile Ştiinţe militare 
şi Informaţii şi securitate naţională, la forma 
de învăţământ cu frecvenţă redusă şi îşi 
propune, prin utilizarea metodelor, tehnicilor 

şi instrumentelor de documentare, elaborare 
şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice, atingerea 
unor obiective, astfel:

– acumularea, interpretarea şi dezvoltarea 
cunoaşterii de vârf din domeniile Ştiinţe 
militare şi Informaţii şi securitate naţională;

– creşterea capacităţii de identificare 
de probleme noi şi de abordare a lor prin 
cercetare, imaginaţie creativă şi combinatorie, 
analiză critică şi interpretativă;

– aplicarea cu eficacitate a teoriilor privind 
managementul proiectelor de cercetare.

Programele de studii doctorale indivi-
dualizează Şcoala doctorală a Universităţii 

Naţionale de Apărare „Carol I” în sistemul 
naţional de învăţământ, misiunea şcolii 
decurgând din misiunea universităţii şi 
cuprind:

a) un program de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate; 

b) un program individual de cercetare 
ştiinţifică. 

Programul de pregătire bazat pe studii uni-
versitare avansate presupune desfăşurarea 
de activităţi didactice în formaţiuni institu-
ţionalizate de studiu, prin cursuri, seminarii, 
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laboratoare în domeniul Știinţe militare, 
respectiv Informaţii şi securitate naţională. 
Acesta este un instrument pentru dezvol-
tarea cunoştinţelor studentului-doctorand, 
facilitându-i acestuia derularea în continuare 
a programului de cercetare ştiinţifică. 

Şcoala doctorală asigură accesul liber 
şi neîngrădit la programul de pregătire 
avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din 
universitate, precum şi la solicitare, din cadrul 
altor şcoli doctorale, cu respectarea normelor 
privind accesul la informaţii clasificate, acolo 
unde este cazul. 

Programul de cercetare ştiinţifică este unul 
individual, proiectat în relaţia conducător de 
doctorat – student doctorand şi evidenţiază: 

 - tradiţia şi rezultatele şcolii doctorale; 
 - identificarea domeniilor de interes 

pentru MApN; 
 - planul de cercetare al tezei de doctorat; 
 - obiectivele concrete şi realizabile ale 

cercetării din cadrul tezei de doctorat; 
 - planul de experimente aferent conţi-

nutului teoretic, dacă este cazul; 
 - alte elemente considerate relevante. 

Ca urmare, activitatea de cercetare ştiinţifică 
derulată în cadrul şcolii doctorale presupune 
atât elemente de cercetare fundamentală, 
cât şi elemente de cercetare aplicativă, 
urmărind integrarea rezultatelor în domeniile  
perfecţionării procesului de învăţământ, 
pregătirii comandamentelor şi instruirii 
trupelor.

Chiar dacă ghidul carierei militare, aprobat 
prin Hotărârea de Guvern nr.106/2011, 
completat şi modificat, nu prevede în mod 
expres necesitatea absolvirii acestei forme de 
pregătire pentru evoluţia în cariera militară, se 
poate evidenţia faptul că de existenţa şi buna 
funcţionare a studiilor universitare doctorale 
militare depinde în mod indispensabil desfă-
şurarea studiilor universitare militare, cu 
precădere în domeniile Ştiinţe militare şi 
Informaţii şi securitate naţională. Punctul de 
vedere este fundamentat pe prevederile  
art. 301 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 şi a actelor normative subsecvente, 
care stipulează că încadrarea funcţiilor 
didactice şi de cercetare din învăţământul 
universitar este condiţionată de dobândirea 
titlului de doctor în domeniul ariei curriculare 
de manifestare.

În acest sens, unul dintre obiectivele 
strategice ale Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I” pentru perioada 2016-2020 

îl reprezintă „consolidarea procesului de 
integrare a învăţământului din universitate în 
sistemul învăţământului naţional, european 
şi euroatlantic, păstrând elementele de identi-
tate şi caracteristicile proprii învăţământului 
superior militar românesc”***. Aceasta  presu-
pune operarea de intervenţii preventive şi 
corective în procesul de învăţământ pentru 
încadrarea permanentă în standardele de 
calitate specifice impuse de legislaţia şi 
reglementările naţionale.

Şcoala doctorală a Universităţii Naţionale 
de Apărare „Carol I” a fost înfiinţată la data 
de 05.09.2011, în baza prevederilor Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, la propunerea 
rectorului, cu avizul senatului universitar, prin 
hotărârea Consiliului studiilor universitare de 
doctorat (CSUD), conform prevederilor art. 12, 
din HG nr. 681/2011 şi funcţionează în cadrul 
IOSUD - Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I”, preluând întregul învăţământ 
doctoral organizat de aceasta până la data 
înfiinţării şcolii doctorale. În prezent, prin 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2017 „şcolile 
doctorale îşi menţin acreditarea până la 
realizarea procesului de evaluare periodică, 
dar nu mai târziu de 01 octombrie 2019”. 
Preocupările Ministerului Educaţiei Naţionale 
(MEN) de a reglementa şi de a operaţionaliza 
o metodologie de evaluare a programelor 
de studii universitare de doctorat au avut un 
caracter continuu, având ca rezultat apariţia la 
sfârşitul anului 2016 a Ordinului nr. 6153/2016 
pentru aprobarea Metodologiei privind auto-
rizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a 
şcolilor doctorale, pe domenii. Mai mult, prin 
HG 915/2017, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 25/2018, a fost aprobată Metodologia 
de evaluare externă, a standardelor, a 
standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor 
de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare 
a Calităţii în Învăţământul Superior. În partea  
a IV-a, pct. 4.5 se prevede că „evaluarea 
ciclului trei de studii universitare, organizat prin 
şcoli doctorale, se face conform unei proceduri 
specifice distincte, care va fi elaborată conform 
reglementărilor în vigoare”.

În concordanţă cu evoluţia reglementărilor 
şi a standardelor naţionale educaţionale 
specifice reacreditării şcolilor doctorale 
obser văm că procesul de evaluare externă 
este ireversibil, ceea ce ne determină să 
abordăm o serie de măsuri anticipative cu 
*** Planul strategic al Universității Naționale de Apărare „Carol I”  
pentru mandatul 2016-2020, p.7, https://www.unap.ro/ro/
prezentare_generala/planstrategicUNAp.pdf
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scopul pregătirii propriei structuri pentru 
acest demers. Astfel, principalele direcţii de 
acţiune abordează:

a) performanţa resursei umane implicate 
în programele de doctorat;

b) conţinutul programelor de studii;
c) rezultatele învăţării şi activitatea de 

cercetare ştiinţifică.
a) Performanţa resursei umane impli

cate în programele de doctorat
Măsurile întreprinse, derivate din această 

direcţie de acţiune, tratează atât calitatea 
candidaţilor pentru admiterea la studiile de 
doctorat, cât şi calitatea conducătorilor de 
doctorat.

Pentru creşterea performanţei studenţilor 
doctoranzi s-a luat hotărârea sporirii 
exigenţei în cadrul procesului de admitere 
la studii doctorale prin introducerea de 
praguri suplimentare de evaluare (selecţia 
preliminară realizată de fiecare conducător 
de doctorat) şi prin modificarea programei 
de admitere odată cu restructurarea şi 
actualizarea tematicii şi bibliografiei specifice. 
Totodată, începând cu anul universitar 2017-
2018 oferta educaţională a fost diminuată cu 
50% în comparaţie cu cea din anii precedenţi.

În ceea ce priveşte conducătorii de 
doctorat a fost completat Regulamentul şcolii 
doctorale cu standarde proprii de evaluare 
a performanţelor ştiinţifice şi a gradului 
de recunoaştere naţională/internaţională 
a acestora. Gradul de îndeplinire a acestor 
standarde este cuantificabil prin realizarea 
unei evaluări interne la interval de 2 ani, 
urmată de măsuri pentru diminuarea 
disfuncţiilor constatate cu această ocazie.

b) Conţinutul programelor de studii
Această direcţie de acţiune a impus reeva-

luarea structurii planurilor de învăţământ 
aferente programelor de pregătire bazate 

pe studii universitare avansate. Cu această 
ocazie au fost redefinite anumite discipline 
de studiu şi au fost introduse noi discipline, 
impuse de nevoia de instruire transmisă 
de către principalul beneficiar al serviciului 
educaţional MApN, dar şi de reglementările 
MEN. Printre acestea se pot aminti Securitatea 
cibernetică şi Etica şi integritatea academică.

c) Rezultatele învăţării şi activitatea de 
cercetare ştiinţifică

Pentru creşterea relevanţei programelor 
individuale de cercetare ştiinţifică a fost 
iniţiată o relaţionare directă a şcolii doctorale 
cu reprezentanţi ai principalelor structuri 
beneficiare - Statul Major al Apărării, Direcţia 
Generală de Informaţii a Apărării şi Direcţia 
Generală de Management Resurse Umane, 
în scopul identificării modalităţilor de 
colaborare pentru direcţionarea cercetării 
ştiinţifice desfăşurate în cadrul programelor 
de doctorat către temele de interes ale 
acestor structuri. Edificator în acest sens 
este workshop-ul cu tema Studii universitare 
doctorale - important mijloc de fundamentare 
a dezvoltării proceselor militare/ organismului 
militar, desfăşurat în Universitatea Naţională 
de Apărare „Carol I”, în data de 06.02.2018. 
Cu această ocazie structurile nominalizate au 
transmis şcolii doctorale o listă cu principalele 
teme de cercetare de interes pentru acestea 
şi totodată au fost proiectate posibile 
modalităţi de colaborare pentru creşterea 
eficacităţii cercetării ştiinţifice desfăşurate la 
nivelul şcolii doctorale, astfel:

 - pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific 
coerent şi relevant, de către studentul docto-
rand, în raport cu tema selecţionată dintre 
cele propuse de structurile nominalizate, va fi 
elaborată o procedură de proces astfel încât 
reprezentanţii structurilor centrale ale MApN 
să aibă posibilitatea de a consilia demersul 
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ştiinţific în sensul utilizării rezultatelor cer ce-
tării ştiinţifice, prin colaborarea dintre repre-
zentantul acestora şi studentul doctorand; 

 - pentru admiterea la susţinerea publică 
a unei teze de doctorat elaborată în baza 
propunerilor structurilor centrale ale MApN 
trebuie identificată o modalitate prin care 
beneficiarul principal apreciază rezultatele 
cercetării şi recomandă modalităţi de utilizare 
practică a acestora;

 - tezele de doctorat elaborate în baza 
propunerilor structurilor centrale ale MApN 
să fie transmise în format fizic şi către 
principalul beneficiar. În completare, UNAp 
„Carol I” va posta pe pagina de INTRAMAN 
catalogul tezelor de doctorat;

 - includerea, pe cât posibil, a studenţilor 
doctoranzi în colective de elaborare a unor 
documente/manuale/regulamente/strategii 
etc. editate la nivelul MApN.

Totodată, pentru creşterea calităţii 
cercetării ştiinţifice s-a avut în atenţie 
definirea şi introducerea unor noi criterii de 
evaluare a tezelor de doctorat. În acest sens, 
a fost achiziţionat dreptul de utilizare a unui 
soft de detectare a similitudinilor astfel încât 
fiecare teză este verificată pentru detectarea 
plagiatului, softul utilizat fiind unul aprobat 
de  MEN.

În contextul aspectelor analizate se poate 
afirma că Şcoala doctorală a Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I” acţionează 
continuu şi concentrat pentru îndeplinirea 
standardelor necesare acreditării.

La nivel de implementare, şcoala doctorală 
asigură un învăţământ clar, distinct şi specific, 
similar celui european, pe deplin integrat 
în legislaţia naţională care reglementează 
studiile universitare de doctorat. 

În concluzie, Şcoala doctorală a Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I” dispune 
de capacitatea instituţională necesară 
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 
studiilor universitare de doctorat, precum şi 
a programelor postdoctorale militare, având 
create structurile administrative, manageriale 
şi baza materială necesare,  prin care se 
asigură unitatea de concepţie şi coerenţa 
proiectării, desfăşurării, evaluării şi logisticii 
procesului educaţional. 
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Introducere
Problematica internaţionalizării institu-

ţiilor de învăţământ superior începe să 
capete o importanţă din ce în ce mai mare 
şi dacă până nu demult se considera că 
internaţionalizare înseamnă să se realizeze 
cât mai multe mobilităţi outgoing, indiferent 
de tipul lor, recent are loc o schimbare de 
paradigmă şi „internaţionalizarea acasă” 
capătă din ce în ce mai multă consistenţă, 
aceasta dând pentru o universitate adevărata 
imagine a internaţionalizării [1].

Pe lângă acordurile bilaterale şi regionale 
care facilitează eforturile universităţilor de a-şi 
dezvolta dimensiunea internaţională, la nivelul 
UE se derulează mai multe programe care 
vin în sprijinul acestui obiectiv. Amintim aici 
programele CEEPUS, ERASMUS +, HORIZON 
2020, acordurile bilaterale între diferite ţări 
etc., iar pentru instituţii de învăţământ superior 
militare EMILYO, NATO SPS, programe susţinute 
de EDA etc. [1]. Unele din programele amintite 
care vizează internaţionalizarea se împletesc 
în mod benefic cu nevoile instituţiilor de 
învăţământ superior de a desfăşura activităţi 
de cercetare ştiinţifică sau de creare a 
unor reţele de excelenţă ce vizează diferite  
domenii de studiu.

Este binecunoscut faptul că programele 
de pregătire a viitorilor ofiţeri sunt diferite de 
programele de studii din universităţile civile 
şi au în vedere, pe lângă pilonul academic, 
pilonul de pregătire militară şi cel de pregătire 
fizică. 

Prin parteneriatele care se realizează se 
încearcă acoperirea celor trei piloni, şi nu doar 
a celui academic. Astfel, parteneriatele care 

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE  
A RELAŢIILOR DE COOPERARE 
INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR
General de brigadă prof. univ. dr. ing. 
Ghiţă BÂRSAN*

∗ Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, comandant 
(rector)

sunt încheiate vizează cu prioritate instituţiile 
militare de învăţământ superior, deoarece 
în afara activităţilor specifice Programului 
Erasmus+, şi care vizează pilonul academic, 
se pot derula şi alte activităţi care vizează 
ceilalţi doi piloni prin oferirea de module de 
pregătire militară, de concursuri aplicativ-
militare (competiţia sportivă din Germania, 
exerciţiile militare din Turcia şi Macedonia) 
sau de concursuri sportive (Leonidas Trophy, 
maraton).

Dacă la componenta de „internaţionalizare 
în afara ţării” instituţiile militare stau foarte 
bine, la fel ca majoritatea universităţilor din 
România, prin participarea unui număr mare 
de studenţi, cadre didactice şi instructori 
militari la toate tipurile de mobilităţi, în 
funcţie de specificul instituţiilor partenere şi 
de disponibilitatea acestora, când vine vorba 
de cealaltă componentă - „internaţionalizarea 
acasă” lucrurile nu mai stau la fel de bine, 
chiar dacă în ultimii 2-3 ani acestea au crescut 
semnificativ. De aceea, una din direcţiile 
noastre de dezvoltare vizează această 
componentă prin adaptarea ofertei noastre 
educaţionale la cerinţele partenerilor noştri 
(crearea, în cadrul unui proiect de parteneriat 
strategic, a unui semestru internaţional care 
este implementat sau în curs de implementare 
la instituţiile din cadrul acestui parteneriat, 
dar şi la alte instituţii care nu au făcut parte din 
consorţiu – Grecia), prin oferirea de module 
de pregătire militară acestora (modulele de 
Cercetare şi Supravieţuire), precum şi prin 
organizarea de diferite evenimente, cum sunt 
săptămânile internaţionale pentru studenţi şi 
cadre didactice sau evenimente de anvergură 
cum a fost organizarea ediţiei din anul 2015 
a International Military Academic Forum, 
a conferinţelor studenţeşti SECOSAFT şi 
CADET INOVA, sau a conferinţei dedicată 
cadrelor didactice THE KNOWLEDGE-BASED 
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ORGANIZATION, care să ofere partenerilor 
noştri oportunitatea de a descoperi instituţia 
noastră.

Aceste activităţi încep să-şi arate roadele, 
în sensul că, faţă de primele ediţii, cel 
puţin în acest an universitar participarea 
reprezentanţilor instituţiilor partenere la 
aceste evenimente este mult mai numeroasă 
şi sperăm ca acest trend să se păstreze şi 
să ajungem într-un orizont de 2 ani la o 
echilibrare a mobilităţilor outgoing cu cele 
incoming.

Oportunităţi de dezvoltare 
a relaţiilor de colaborare 
internaţională
Considerăm că principalul motor de 

internaţionalizare a instituţiilor militare 
l-a reprezentat Programul Erasmus în 
perioada 2007-2013, şi respectiv Programul 
Erasmus+ pentru perioada 2014-2020, prima 
perioadă fiind cea care a marcat pentru 
toate academiile militare începutul derulării 
de mobilităţi în cadrul acestui program. 
Programul Erasmus+ este structurat pe  
5 acţiuni: Key Action 1 - Mobility of Individuals, 
Key Action 2 - Cooperation for Innovation 
and the Exchange of Good Practices, Key 
Action 3 - Support for Policy Reform, Jean 
Monnet Activities and Sport, fiecare dintre 
acestea incluzând diferite direcţii [3] şi, aşa 
cum se poate constata, acoperă o varietate 
mare de activităţi pe care instituţiile 
noastre pot să le deruleze pentru atingerea 
obiectivelor referitoare la internaţionalizarea 
instituţională.

Aşa cum menţionam anterior, debutul 
academiilor militare, cu excepţia Academiei 
Tehnice Militare, în cadrul acestui program s-a 
produs în perioada 2007-2013, şi chiar dacă, 
ca orice început, s-a pornit ezitant, cu multe 
reţineri şi semne de întrebare referitoare 
la capacitatea instituţiilor noastre şi a celor 
partenere de a îndeplini termenii contractuali, 
în timp am reuşit să dezvoltăm parteneriate 
durabile şi solide, o relaţie de încredere 
reciprocă în acţiunile noastre comune şi o 
adevărată comuniune militară la nivel euro-
pean. Este o performanţă importantă care se 
adresează în primul rând studenţilor noştri 
şi care vine să acopere o parte importantă a 
pregătirii unui ofiţer şi anume dezvoltarea 
abilităţilor şi competenţelor de lucru într-un 
mediu internaţional, dar şi dezvoltarea 
abilităţii de comunicare în limba engleză, 
indiferent dacă vorbim de o participare la o 
mobilitate într-o instituţie parteneră sau dacă 
în cadrul subunităţii sunt integraţi studenţi 
internaţionali de la instituţiile partenere.

În cadrul Programului Erasmus+ - acţiunea 
cheie 2, academiile militare au fost implicate 
în proiecte de parteneriat strategic, iar în acest 
sens menţionăm că instituţia noastră a fost 
parteneră în cadrul unui astfel de parteneriat, 
alături de alte 4 instituţii - Academia Forţelor 
Terestre „Gl. Tadeusz Kosciuszko” din 
Wroclaw, Polonia (coordonator de proiect), 
Academia Militară Tereziană din Wiener 
Neustadt, Austria, Universitatea de Apărare 
din Brno, Republica Cehă şi Universitatea 
Naţională de Servicii Publice, Facultatea de 
Ştiinţe Militare şi Pregătire a Ofiţerilor din 



EDIŢIA A II-A, NUMĂRUL 13/2018

MANAgEMENtUL REsURsELoR UMANE îN ARMAtA RoMâNIEI

13

Budapesta, Ungaria - demers care a avut ca 
scop proiectarea unui semestru internaţional 
pentru studenţii militari din spaţiul european, 
care să fie implementat în cadrul curriculelor 
educaţionale a celor 5 instituţii partenere, dar 
şi a altor instituţii militare care doresc să facă un 
pas în direcţia compatibilizării programelor de 
studii universitare la nivel european şi în acest 
fel să faciliteze schimburile de studenţi [4]. De 
menţionat este şi faptul că acest proiect vine 
ca o încununare a bunei colaborări rezultate 
în urma organizării în comun a evenimentului 
International Military Academic Forum (de 
aceleaşi 5 instituţii, începând cu anul 2014), 
iar în instituţia noastră acest semestru este 
deja implementat în cadrul programului de 
studii Leadership Militar şi se derulează în 
semestrul de vară din anul universitar 2017-
2018. Pe viitor dorim să facem acelaşi lucru cu 
toate programele de studii care se derulează 
în cadrul instituţiei noastre, astfel încât să 
oferim tuturor studenţilor noştri posibilitatea 
ca, pe parcursul cel puţin a unui semestru, 
să-şi desfăşoare activitatea într-o instituţie 
parteneră, într-un mediu internaţional, care 
să le permită să se familiarizeze cu mediul 
din cadrul misiunilor internaţionale viitoare 
la care vor participa. Sperăm că într-o 
perspectivă de 5-10 ani vom fi în măsură ca, 
împreună cu partenerii noştri, să proiectăm 
un întreg program de studii comun, la nivel 
de licenţă, acesta reprezentând un obiectiv 
care va marca începutul formării viitorilor 
ofiţeri europeni.

Dacă până în prezent instituţiile militare 
au derulat activităţi în cadrul Key Action 
1 - Mobility of Individuals şi Key Action 2 - 
Cooperation for Innovation and the Exchange 
of Good Practices, considerăm că este oportun 
să dezvoltăm proiecte şi pe celelalte acţiuni 
suport oferite de acest program. Dorim totuşi 
să menţionam că, deşi instituţiile militare au 
derulat activităţi numai în cadrul celor două 
acţiuni cheie menţionate anterior, sumele 
atrase au fost din ce în ce mai consistente, şi 
în consecinţă şi activităţile de relaţii interna-
ţionale au fost din ce în ce mai numeroase.

De asemenea, considerăm că, dacă în 
cadrul programului Erasmus+ şi EMILYO până 
în prezent au fost realizate cu precădere 
doar parteneriate cu ţările din Uniunea 
Europeană, este momentul să dezvoltăm 
relaţii de cooperare cu ţările partenere, prin 
intermediul acţiunii KA107 (KA103 fiind 
acţiunea similară cu instituţiile din spaţiul 
european). În cazul instituţiei pe care o 
conduc, primii parteneri cu care avem în 
vedere încheierea de acorduri bilaterale de 
cooperare pe această acţiune sunt cei din 
Statele Unite ale Americii (Univeritatea North 
Georgia din Atlanta) şi Republica Moldova 
(Academia Militară „Alexandru cel Bun” din 
Chişinău). Aceste parteneriate ne vor permite 
extinderea gradului de internaţionalizare de 
la spaţiul european la cel global, lucru benefic 
pentru viitorii lideri ai Armatei României care 
participă în diferite teatre de operaţii sub 
egida NATO sau ONU.
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Prin toate aceste activităţi pe care le 
derulăm şi dorim să le dezvoltăm în cadrul 
Programului Erasmus+, este vizată cu 
precădere componenta de „internaţionalizare 
acasă”, nu neapărat datorită importanţei 
pe care recenta Metodologie de clasificare 
a universităţilor din România o acordă, ci 
datorită faptului că ne-am maturizat şi am 
înţeles impactul acestei componente asupra 
pregătirii studenţilor noştri, pentru că practic, 
în loc să „exportăm internaţionalizare”, iar 
de aceasta să beneficieze un număr limitat 
de studenţi şi în plus să asigurăm un mediu 
internaţional instituţiilor partenere, dorim să 
„importăm internaţionalizare” şi în acest sens 
mediul internaţional să fie creat în instituţia 
noastră unde îşi desfăşoară activitatea cei 
mai mulţi dintre studenţii noştri. Credem 
că este important să dezvoltăm ambele 
componente, iar în acest sens o altă direcţie 
pe care o vizăm este să îndeplinim obiectivul 
ambiţos stabilit de Comisia Europeană ca 
până în anul 2020 cel puţin 20% dintre 
studenţi să devină mobili [5]. Ca o concluzie 
la raportul dintre cele două componente ale 
internaţionalizării, considerăm că trebuie să 
atingem ţinta de studenţi mobili stabilită la 
nivel european, concomitent cu realizarea 
de schimburi de studenţi la „paritate” care să 
asigure un grad de „internaţionalizare acasă” 
echitabil pentru instituţia noastră şi celelalte 
instituţii partenere cu care colaborăm. 
Aceste obiective nu pot fi atinse decât prin 
compatibilizarea programelor de studii care 
se derulează în instituţiile noastre şi a celor 
care se derulează în instituţiile partenere, 
prin care să le oferim absolvenţilor noştri o 
pregătire de nivel „european”, conectaţi la 
sistemul de valori european şi la standardele 
care se promovează în domeniul apărării în 
acest spaţiu.

Pe lângă programul Erasmus+, instituţiile 
militare de învăţământ superior sunt 
implicate şi în alte programe internaţionale 
cum ar fi EMILYO - Iniţiativa de Schimb a 
Tinerilor Ofiţeri, iMAF-International Military 
Academic Forum, unde instituţia noastră este 
parteneră alături de alte patru instituţii din 
Austria, Republica Cehă, Polonia şi Ungaria, 
programul CULP - Cultural Understanding 
and Language Proficiency sprijinit de Cadet 
English Training Team (CELTT) etc.

În acelaşi timp, considerăm că prin 
intermediul programelor amintite anterior 
putem să asigurăm o internaţionalizare a 
cercetării ştiinţifice, prin realizarea unor 
consorţii care să participe la competiţii de 
proiecte derulate la nivel european (diferite 
programe regionale, „HORIZON 2020“, 
NATO-SPS, EDA etc.), deoarece, în noua 
Metodologie de clasificare a universităţilor din 
România, atât partea de internaţionalizare, 
dar mai ales cea de cercetare ştiinţifică, sunt 
definitorii în evaluarea unei universităţi, iar, în 
conformitate cu clasificarea anterioară, toate 
instituţiile militare de învăţământ superior 
sunt incluse în categoria universităţilor de 
educaţie şi cercetare ştiinţifică şi, în plus, 
cercetarea ştiinţifică este parte integrantă din 
misiunile pe care acestea şi le-au  asumat. 

Concluzii
Chiar dacă observăm avantajele pe care 

le oferă o perioadă de mobilitate într-o 
altă instituţie parteneră sau în instituţia de 
bază, dar într-un mediu internaţional, nu 
s-a formulat un răspuns satisfăcător în ceea 
ce priveşte îmbunătăţirea capabilităţilor şi 
a competenţelor viitorilor lideri militari prin 
internaţionalizare. 

Pentru a da un răspuns fundamentat 
ştiinţific la această problemă, în [2] autorul 
a studiat calificativele obţinute de viitorii 
lideri care au participat la mobilităţi în afara 
ţării în comparaţie cu cei care au rămas în 
instituţiile proprii şi a observat că prima 
categorie de studenţi a obţinut calificative 
superioare după întoarcerea din mobilităţi, 
faţă de colegii lor, ajungând la concluzia că 
internaţionalizarea are un efect pozitiv în 
dezvoltarea capabilităţilor şi competenţelor 
viitorilor ofiţeri. Acelaşi lucru a fost constatat 
şi de instructorii militari care au condus 
modulele de pregătire militară oferite în 
cadrul Programului EMILYO de instituţia 
noastră celorlalte instituţii partenere.

Credem că obiectivele pe care instituţiile 
militare de învăţământ superior trebuie să le 
aibă în vedere în privinţa internaţionalizării 
instituţionale ar trebui să vizeze următoarele 
aspecte: un echilibru mai bun între mobilităţile 
de studii şi cele de practică ale studenţilor, 
un echilibru mai bun între activităţile 
incoming şi outgoing ale studenţilor, prin 
îmbunătăţirea ofertei educaţionale, crearea 
unui semestru internaţional pentru toate 
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programele de studii de licenţă, diversificarea 
ofertei de module de pregătire militară, 
diversificarea cooperării cu universităţile 
europene în cadrul KA 103 şi cu universităţi 
din ţările partenere în cadrul KA 107, 
depunerea de proiecte de cercetare ştiinţifică 
la nivel naţional (în consorţii formate din 
instituţiile militare de învăţământ superior) şi 
european (în consorţii formate cu instituţiile  
partenere) etc.

În acelaşi timp suntem conştienţi că vom 
întâmpina şi multe provocări în atingera 
acestor obiective, printre care amintim: 
standardele naţionale pentru acreditarea 
programelor de studii (de exemplu 
programele de studii ar trebui să fie integral 
în limba română sau engleză), cererea 
crescândă pentru utilizarea limbii engleze (nu 
toţi studenţii, cadrele didactice şi instructorii 
militari au abilităţi corespunzătoare de 
comunicare în limba engleză), identificarea 
de subiecte comune împreună cu partenerii 
noştri în vederea dezvoltării de proiecte cu 
care să participăm la competiţiile lansate la 
nivel european. Poate că cel mai provocator 

lucru este acreditarea unui întreg program 
de studii în limba engleză care să fie comun 
pentru cel puţin două instituţii partenere [1]. 

Oricum, considerăm că lucrurile evoluează 
şi majoritatea provocărilor de azi vor fi 
stări de normalitate în viitor, aşa cum de 
altfel problemele cu care ne confruntăm în 
prezent vor fi soluţionate şi implementate în 
instituţiile militare într-un viitor mai mult sau 
mai puţin îndepărtat.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR  
ÎN FORŢELE AERIENE LA ÎNCEPUTUL 
CELUI DE-AL DOILEA CENTENAR
Comandor conf. univ. dr. ing. 
Ionică CÎRCIU*

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 
din Braşov are o tradiţie de o sută şase ani 
de învăţământ militar şi de douăzeci şi 
trei ani de învăţământ universitar, fiind 
la ora actuală o instituţie de învăţământ 
universitar, cu un renume pe plan naţional 
şi internaţional. Academia Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă” este continuatoarea tradiţiilor 
de învăţământ a şcolilor şi instituţiilor de 
aviaţie, rachete, artilerie sol-aer şi radiolocaţie, 
ce au funcţionat sub diferite denumiri şi în 
diverse locaţii între anii 1912-2018 (fig.1). 

∗ Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, locțiitor al 
comandantului (prorector).

Apariţia şi evoluţia armelor moderne spe-
cifice componentei verticale a războiului –  
aviaţia, artileria şi rachetele sol-aer, 
radiolocaţia – a impus în decursul secolului 
anterior crearea unor instituţii de învăţământ 
militar pentru formarea de ofiţeri activi 
pentru aceste arme, instituţii ce au funcţionat, 
de regulă, după uzanţele învăţământului 
superior românesc. 

Pe fondul unor contribuţii româneşti de 
excepţie la apariţia şi dezvoltarea aviaţiei 

Fig.1 Evoluţia învăţământului militar în Forţele Aeriene

mondiale (Traian Vuia, 18 martie 1906 – 
primul zbor cu un avion care s-a desprins de 
la sol cu mijloace proprii; Aurel Vlaicu, 17 iunie 
1910 – primul zbor al unui avion proiectat şi 
construit integral în România şi Henri Coandă, 
1910 – construirea şi pilotarea primului avion 
echipat cu motor cu reacţie), la 1 aprilie 1912 
prin Înaltul Decret nr.1953 din 27 martie 1912, 
sub conducerea maiorului de aviaţie Ion 
Macri, s-a înfiinţat Şcoala Militară de Pilotaj 
la Cotroceni, una din primele cinci instituţii de 
acest gen din lume. Prima promoţie de piloţi 
a fost constituită din 20 de ofiţeri, proveniţi 
din diverse arme.

După un periplu prin mai multe 
garnizoane, inclusiv Odessa, în vara anului 
1918 Şcoala Militară de Aviaţie se instalează 
la Tecuci, cu denumirea de Grupul IV Instrucţie 
al Aeronauticii, care avea în compunere o 
şcoală de pilotaj, o şcoală de antrenament 
şi o şcoală de trecere de pe un tip de avion 
pe altul pentru piloţii brevetaţi. În 1919 sunt 
pregătiţi şi brevetaţi 61 de piloţi, printre care 
şi sublocotenentul Horia Hulubei, viitorul 
savant.

Admiterea în şcoală se făcea pe bază de 
concurs. Planurile de învăţământ cuprindeau 
discipline de specialitate, de cultură militară 
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şi generală. După terminarea cursurilor 
teoretice, elevii susţineau un examen de 
admitere la zbor, iar la terminarea şcolii 
obţineau brevetul de pilot. Beneficiind de 
avioane din cele mai performante şi de 
prestaţia profesionistă a unor remarcabili 
comandanţi şi instructori de zbor, Şcoala 
Militară de Aviaţie de la Tecuci a funcţionat 
până la sfârşitul anului 1940, când a fost 
mutată la Ziliştea – Boboc şi s-a contopit cu 
Şcoala de Perfecţionare a Aviaţiei de la Buzău. 
Aceasta din urmă fusese creată în iunie 1927 
şi avea sarcina continuării pregătirii în zbor a 
absolvenţilor piloţi.

Dinamica evolutivă a învăţământului 
mili tar de aviaţie din ţara noastră între cele 
două războaie mondiale dovedeşte carac-   
terul original în care a fost rezolvată problema 
deosebit de complexă a organizării, conţi - 
nutului şi perfecţionării continue a învăţă-
mântului aeronautic. În anii celui de-al Doilea 
Război Mondial, învăţământul militar de 
aviaţie a continuat să pregătească, în condiţii 
deosebit de grele, un număr crescând de piloţi 
pe diferite tipuri de avioane militare, şcolile 
schimbându-şi mereu garnizoanele ca urmare 
a cedării aerodromurilor unităţilor de luptă.

După cel de-al Doilea Război Mondial, 
până în 1953, învăţământul militar de aviaţie 
a fost afectat profund de mutaţiile politice 
impuse României. În baza Decretului nr.365 

din 4 septembrie 1953, s-a constituit Şcoala 
de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, cu sediul la 
Tecuci, iar din iunie 1958 şi-a mutat sediul pe 
aerodromul Boboc – Buzău.

La 31 decembrie 1961, şcoala primeşte 
denumirea de Şcoala Militară Superioară de 
Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, cu durata de  
4 ani, instituţie de învăţământ superior militar, 
în care, alături de disciplinele de specialitate –  
construcţia de avioane, navigaţia aeriană, 
geografia aeriană, trageri şi bombardament –  
se studiau matematici superioare, fizică, 
ştiinţe socio-umane, la nivel universitar.

În 1968 s-a revenit la vechea denumire şi la 
durata de 3 ani de studiu, până în 1980, când 
durata de şcolarizare creşte din nou la 4 ani, 
asigurându-se o perioadă mai mare de timp 
formării ofiţerilor de aviaţie (piloţi, controlori 
de trafic, meteorologi).

Prin Hotărârea Guvernului României nr.190 
din 1991, Şcoala Militară de Aviaţie „Aurel 
Vlaicu” s-a transformat în Institutul Militar 
de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, având misiunea să 
formeze ofiţeri de aviaţie cu o pregătire 
tehnică de nivel superior, piloţi pentru 
aviaţia militară şi civilă, ofiţeri nenaviganţi 
pentru punctele de comandă şi de dirijare şi 
meteorologi de aviaţie.

În anul 1995 Institutul Militar de Aviaţie 
„Aurel Vlaicu” şi-a încetat activitatea, conform 
Hotărârii Guvernului României nr. 616/1995.
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Învăţământul pentru formarea ofiţerilor 
în arma artilerie antiaeriană a luat naştere 
imediat după declanşarea Primului Război 
Mondial. Artileria antiaeriană a fost consfinţită 
în armata română încă din 1916, iar formarea 
cadrelor s-a desfăşurat în Centrul de Instrucţie 
al Artileriei Contra Aeronavelor din Bucureşti. 
În 1939 artileria antiaeriană dispunea de o 
structură organizatorică specifică, de mijloace 
de luptă capabile să combată cu eficienţă 
inamicul aerian, de un corp de comandă 
şi tehnicieni de foarte bună calitate. Prin 
Decizia ministerială nr. 565 din 28 noiembrie 
1939, publicată în Monitorul Oficial nr.283 
din 1939, la 10 decembrie 1939 s-a înfiinţat, 
la Bucureşti, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de 
Artilerie Contra Aeronavelor. Şcoala funcţiona 
în cadrul Centrului de Instrucţie al Artileriei 
Contra Aeronavelor, unde mai existau Şcoala 
de Comandanţi de Baterii, cu 30 de ofiţeri şi 
Şcoala de Ofiţeri de Rezervă a Şcolii Politehnice 
Bucureşti, cu 40 de absolvenţi.

Complexitatea armei artilerie antiaeriană 
a impus ca, pentru pregătirea ofiţerilor de 
specialitate, să se constituie o structură de 
învăţământ superior, cursanţii fiind absolvenţi 
de liceu sau, în cazul şcolii de ofiţeri de rezervă, 
absolvenţi de învăţământ tehnic superior.

La 1 septembrie 1948 şcoala a fost mutată 
la Braşov, în localul actualei academii.

Introducerea rachetelor antiaeriene în 
structura apărării antiaeriene a teritoriului 
a marcat o nouă etapă în evoluţia, natura 
şi calitatea învăţământului din apărarea 
antiaeriană. Saltul calitativ s-a realizat în 
urma transformării Şcolii Militare de Ofiţeri de 
Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie în Şcoala 
Militară Superioară de Ofiţeri de Artilerie 
Antiaeriană şi Radiolocaţie, cu durata de 
şcolarizare de 4 ani, prin Hotărârea Consiliului 
de Miniştri nr.836 din 7 decembrie 1961. 
Această structură a funcţionat până în 1969, 
când s-a revenit la durata studiilor de 3 ani, iar 
denumirea s-a schimbat în Şcoala Militară de 
Ofiţeri Activi de Artilerie şi Rachete Antiaeriene 
şi Radiolocaţie.

În 1987, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de 
Artilerie şi Rachete Antiaeriene şi Radiolocaţie 
preia în organica sa Şcoala Militară de Maiştri 
Militari de Artilerie şi Rachete Antiaeriene şi 
Radiolocaţie, luând astfel naştere Şcoala 
Militară de Artilerie şi Rachete Antiaeriene şi 
Radiolocaţie. 

În anii care au urmat, până în 1991, 
învăţământul în specialităţile militare „artilerie 

şi rachete antiaeriene” şi „radiolocaţie” s-a 
desfăşurat în această structură, formarea de 
ofiţeri fiind realizată printr-un învăţământ 
de nivel superior. Dinamica a asigurat 
promoţii anuale variind între 100 şi 200 de 
absolvenţi-ofiţeri.

Prin Hotărârea Guvernului României  
nr. 190 din 1991, Şcoala Militară de Artilerie 
şi Rachete Antiaeriene şi Radiolocaţie s-a 
transformat în Institutul Militar de Artilerie 
şi Rachete Antiaeriene „General Bungescu” şi 
Institutul Militar de Radiolocaţie „Avram Iancu”. 

Institutul Militar de Artilerie şi Rachete 
Antiaeriene „General Bungescu” a funcţionat 
din 1991 şi până în anul 1995, când îşi va 
schimba denumirea în  Academia Aviaţiei 
şi Apărării Antiaeriene, conform Hotărârii 
Guvernului României nr. 616/1995. Academia 
Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, a preluat astfel 
misiunea formării de ofiţeri pentru armele 
şi specialităţile de bază din Forţele Aeriene: 
aviaţie-piloţi, aviaţie-nenaviganţi, controlori 
de trafic aerian, meteorologi, artilerie şi 
rachete sol-aer şi radiolocaţie.

Cel de-al Doilea Război Mondial a 
consacrat un nou tip de armă, radiolocaţia, 
inclusiv în armata română. În acest context, 
la 1 decembrie 1952, la Sibiu, s-a constituit 
Şcoala Militară de Ofiţeri de Radiolocaţie, cu 
un efectiv de 300 de cursanţi. În mai 1953 
aceasta a fost mutată la Braşov şi a intrat în 
organica Şcolii Militare de Ofiţeri de Artilerie 
Antiaeriană.

În iulie 1955 cele două şcoli se separă din 
nou, cea de radiolocaţie se mută la Bucureşti, 
unde avea să funcţioneze până în anul 1960, 
când a revenit la Braşov şi a fuzionat din 
nou cu Şcoala de Artilerie Antiaeriană, noua 
instituţie numindu-se Şcoala Militară de 
Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri  
nr. 836 din 7 decembrie 1961, s-a transformat 
din Şcoala  Militară de Ofiţeri de Artilerie 
Antiaeriană şi Radiolocaţie în Şcoala Militară 
Superioară de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană şi 
Radiolocaţie, cu durata de şcolarizare de 4 ani. 
Această structură a funcţionat până în 1969, 
când s-a revenit la durata studiilor de 3 ani, iar 
denumirea s-a schimbat în Şcoala Militară de 
Ofiţeri Activi de Artilerie şi Rachete Antiaeriene 
şi Radiolocaţie.

În 1987, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de 
Artilerie şi Rachete Antiaeriene şi Radiolocaţie a 
preluat în organica sa Şcoala Militară de Maiştri 
Militari de Artilerie şi Rachete Antiaeriene şi 
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Radiolocaţie, luând astfel naştere Şcoala 
Militară de Artilerie şi Rachete Antiaeriene şi 
Radiolocaţie. 

Institutul Militar de Radiolocaţie „Avram 
Iancu” a funcţionat din 1991 până în anul 1995 
când, prin Hotărârea Guvernului României  
nr. 616/1995, şi-a  încetat activitatea.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării din data de 
13.06.1995 privind concepţia reformei 
învăţământului militar, ministrul apărării 
naţionale prin O.G. nr. 26/04.07.1995 a 
ordonat la punctul 2(a) constituirea până la 
data de 15.07.1995 a Academiei Aviaţiei şi 
Apărării Antiaeriene, în garnizoana Braşov, 
subordonată Statului Major al Aviaţiei şi 
Apărării Antiaeriene. Ea urma să aibă la 
pregătire studenţi de anul I admişi prin 
concurs propriu şi studenţi de anul II aflaţi în 
pregătire la institutele militare de învăţământ 
care şi-au încetat activitatea.

În spiritul tradiţiilor militare, la 9 mai 1996, 
comandantului Academiei Aviaţiei şi Apărării 
Antiaeriene i-a fost înmânat Drapelul de 
luptă. 

Odată cu înmânarea Drapelului de luptă  
s-a conferit Academiei şi denumirea patroni-
mică „Henri Coandă” – în cinstea marelui 
savant român, ca o recunoaştere a meritelor 
sale la dezvoltarea aeronauticii mondiale.

Prin Hotărârea Guvernului României  
nr. 294/16.06.1997, Academia Aviaţiei şi 
Apărării Antiaeriene a primit autorizaţia de 
funcţionare provizorie. Între anii 1996 şi 1999 
Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene „Henri 
Coandă” a fost vizitată de miniştrii apărării 
naţionale ai României, iar în cursul lunii martie 
2000, comisia Consiliului Naţional de Evaluare 

Academică şi Acreditare a controlat Academia 
Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene „Henri Coandă”  
şi a constatat că pe timpul funcţionării pro-
vizorii au fost îndeplinite standardele generale 
şi specifice prevăzute de Legea nr. 88/1993 
privind acreditarea instituţiilor de învăţământ 
superior şi recunoaşterea diplomelor.

În conformitate cu Dispoziţia Statului 
Major General nr. G 2/8 din 03.08.2000 privind 
compunerea de pace a Armatei României, 
începând cu luna august 2000, Academia 
îşi schimbă denumirea în Academia Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă”. 

În perioada 05-06.04.2001, a avut loc vizita 
de evaluare academică în vederea acreditării 
Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, 
care a reprezentat ultima etapă a procesului 
de integrare a academiei în rândul instituţiilor 
de învăţământ superior din România. 
În perioada 15.11.2001 – 01.12.2003, în 
subordinea academiei a funcţionat Escadrila 
21 Aviaţie Şcoală, dislocată pe Aerodromul 
Ghimbav. Academia a organizat şi desfăşurat 
anual sesiuni de comunicări ştiinţifice ale 
studenţilor şi cadrelor didactice cu participare 
naţională şi internaţională, iar în anul 2003 a 
găzduit, organizat şi desfăşurat Consorţiul 
Instituţiilor Militare de Învăţământ Superior 
din România. La 1 aprilie 2010 Academiei 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” i s-a conferit 
„Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene” la 
29 iulie 2010 „Emblema de Onoare” a Statului 
Major General, iar la 20 iulie 2011 „Emblema 
de Onoare” a Forţelor Terestre.

Prin Hotărârea Guvernului României  
nr. 410/25.04.2002 Academia Forţelor  
Aeriene „Henri Coandă” a fost acreditată 
în domeniul „Știinţe Militare”, specializarea 
„Managementul organizaţiei”.
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Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 
este o instituţie militară de învăţământ  
superior acreditată, parte integrantă a 
siste mului de învăţământ naţional, care 
funcţionează în baza prevederilor Consti-
tuţiei României, Legii educaţiei naţionale, 
Hotărârilor Guvernului României, Ordinelor 
Ministerului Educaţiei Naţionale, ale 
Ministerului Apărării Naţionale şi Cartei 
universitare proprii, cu respectarea cerinţelor 
Procesului Bologna.

Academia asigură formarea de ofiţeri 
licenţiaţi pentru armele şi specialităţile 
militare ale Statului Major al Forţelor Aeriene, 
precum şi pentru alţi beneficiari interni 
şi externi. Procesul formativ gestionat de 
instituţie se situează la baza ciclului de 
formare a resursei umane cu calificare 
superioară în domeniul conducerii militare, 
fundamentând devenirea în cariera militară.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 966/ 
01.10.2011 a fost modificat domeniul de 
licenţă al Academiei din „Ştiinţe Militare”, în 
„Ştiinţe Militare Informaţii şi Ordine Publică”. 
În data de 21 aprilie 2016 academia a obţinut 
Certificatul „Grad de încredere ridicat”, pentru 
perioada 2016-2021, în urma evaluării de 
către A.R.A.C.I.S., în anul 2015, a instituţiei 
noastre. 

În Academia Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” funcţionează două facultăţi:

Facultatea de Management Aeronautic, 
următoarele programe de studii universitare:

Studii universitare de licenţă, cu durata de 
3 ani, în domeniul „Ştiinţe militare informaţii 
şi ordine publică”, cu programele de studii 
Management în aviaţie şi Managementul 
traficului aerian;

Studii universitare de master, cu durata 
de 2 ani, în domeniul Știinţe Militare, cu 
programul de studii securitatea spaţiului 
aerian.

Facultatea de Sisteme de Securitate 
Aeriană, cu următoarele programe de studii:

Studii universitare de licenţă, cu durata de 
3 ani, în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii 
şi Ordine Publică, cu programele de studii 
Managementul sistemelor de supraveghere 
aeriană şi Managementul sistemelor de 
rachete şi artilerie antiaeriană, Managementul 
organizaţiei;

Studii universitare de master, cu durata 
de 2 ani, în domeniul Ştiinţe Militare, cu 
programul de studii Managementul sistemelor 
de luptă din Forţele Aeriene.

Începând cu anul 2012, Academia 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” este 
membru cu drepturi depline în European 
Air Force Academies (EUAFA). Afilierea la 
această organizaţie a permis promovarea 
imaginii academiei în mediul academic 
european, schimbul de informaţii privind 
organizarea învăţământului de Forţe Aeriene 
la nivel european, respectiv promovarea 
propriilor sesiuni de comunicări ştiinţifice 
prin instrumentele organizaţiei. În anul 
2017, academia a participat la întrunirile din 
cadrul EUAFA, care s-au desfăşurat la Breda, 
Olanda. Academia Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” cu o tradiţie de peste un veac de 
învăţământ militar şi aproape un sfert de veac 
de învăţământ universitar, continuă tradiţiile 
în spiritul respectului pentru valorile ştiinţei 
şi culturii naţionale cu deviza „Numele nostru 
este măsura faptelor noastre”.
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Societatea contemporană se circumscrie 
unui timp al informaţiei şi al complexităţii, 
iar investiţia în inteligenţa, creativitatea 
şi capacitatea de inovaţie a indivizilor şi 
a grupurilor din care face parte asigură 
succesul în munca instructiv – educativă şi 
în integrarea socială ulterioară. Competenţa 
managerială şi didactică a cadrelor constă 
în disponibilitatea de a selecta şi adapta 
conţinuturile la programa şcolară, în aşa fel 
încât elevii să deprindă ei înşişi experienţe de 
învăţare şi autocunoaştere, de a realiza în actul 
de predare şi instruire a elevilor o simbioză 
între modelul tradiţional şi cel modern, de a 
demonstra prin acte de comunicare dialogică 
eficienţa, funcţionalitatea şi aplicabilitatea 
metodelor moderne de educaţie şi formare. 

INOVAREA ŞI PERFECŢIONAREA 
SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Colonel Marcel DOMŞA* 

Profesor dr. Cosmina Mircea

∗ Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, comandant.

Într-o societate caracterizată printr-o 
dinamică tehnologică şi conceptuală, calcu-
latorul devine un instrument al învăţării 
care îi permite elevului şi profesorului să 
faciliteze procesele de prezentare a infor-
maţiei, de procesare a acesteia şi, implicit, de 
construire a cunoaşterii. Modelarea virtuală  
a fenomenelor biologice, geografice, 
lingvistice şi matematice utilizând instru-
mente IT create sau achiziţionate conduce 
la înţelegerea în profunzime a cunoştinţelor 
ştiinţifice şi la sporirea creativităţii elevilor. 

Varietatea tehnologiilor permite elevilor 
să lucreze în echipă, să colaboreze on-line cu 
partenerii din proiecte, iar profesorului i se 

oferă posibilitatea de a încărca fişe de lucru 
suplimentare pentru a menţine starea de 
activism a elevilor. Este, aşadar, un deziderat 
ca fiecare elev şi cadru didactic să beneficieze 
de astfel de mijloace tehnologice pentru a 
putea să participe activ nu doar la rezolvarea 
de probleme, dar şi la elaborarea de noi 
cunoştinţe şi conţinuturi. Integrarea noilor 
tehnologii în activitatea didactică presupune 

atât dotarea spaţiilor de învăţământ cu 
echipamentele necesare, cât şi formarea 
cadrelor didactice în vederea integrării 
acestora în activitatea didactică pentru 
fiecare disciplină în parte. Desigur, acest 
lucru nu poate fi realizat fără o regândire 
în profunzime a curriculum-ului, unul din 
factorii care condiţionează introducerea 
unor metode inovative bazate pe noile 
tehnologii la cursuri. Volumul foarte mare 
de  conţinuturi ce trebuie „predat” determină 
foarte multe cadre didactice să considere că 
aceste metode sunt cronofage.

Asigurarea unei motivaţii superioare 
a învăţării care să permită formarea de 
competenţe specifice disciplinelor de studiu, 
răspunzând totodată orizontului de aşteptare 
al elevilor, al părinţilor şi al societăţii, devine 
un obiectiv fundamental, permanent al 
factorilor educaţionali din colegiile militare. 
Lărgirea diapazonului de prilejuri de formare 
şi exprimare a unor competenţe diferite, 
care să cuprindă un număr cât mai mare 
de elevi, pune în valoare un portofoliu 
care deşablonizează practicile educative şi  
asigură extensia ocaziilor de învăţare, 
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determinându-l pe elev să îşi asume formarea 
responsabilă şi  autoconsimţită. Dincolo de 
sala de clasă şi orele de curs, elevii nuanţează 
şi amplifică practicile evaluative obişnuite 
participând la concursuri şi olimpiade şcolare, 
menite să promoveze individualitatea 
fiecăruia şi să îl obişnuiască permanent 
să facă faţă unui mediu competiţional. 
Pentru ca stima de sine a elevilor să poată 
fi dezvoltată, este necesar ca aceste ocazii 
de formare suplimentară să fie proiectate 
pentru ei, pentru creşterea lor spirituală, prin 
crearea unui sentiment de împlinire, edificare 
şi bucurie a reuşitei. Rezultatele de excepţie 
obţinute de elevii colegiului militar albaiulian 
se datorează unei pregătiri temeinice, sub 
îndrumarea cadrelor didactice şi militare 
competente, preocupate de parcurgerea 
sistematică a stadiilor de evoluţie în carieră 
şi de aplicarea, la standarde optime, a 
competenţelor pedagogice şi organizatorice 
în procesul instructiv–educativ. Totodată, 
la reuşitele elevilor noştri concură şi crearea 
de spaţii, elaborarea de materiale necesare 
pregătirii (cabinete, săli de specialitate, 
laboratoare, fişe de lucru etc.). 

Noul context educaţional obligă astăzi 
toate instituţiile de învăţământ să acorde 
o atenţie deosebită implementării viziunii 
europene în toate sectoarele de activitate. 
Programele şi programele implementate la 
clasă devin punţi spre colaborarea internă 
şi internaţională cu instituţii de profil sau cu 
instituţii vocaţionale, centrate îndeosebi pe 
economia de piaţă şi antreprenoriat, o altă 
prioritate a învăţământului românesc. 

Elaborarea unor strategii didactice 
inovative permite învăţământul românesc 
să se conecteze la reţeaua europeană de 
formare profesională a cadrelor didactice şi de 
evoluţie a elevului în acord cu dimensiunile 
europene ale educaţiei. 

Capacitatea de evaluare a fenomenelor 
şi proceselor economice, de gestionare a 
resurselor financiare, studiul comprehensiv 
al realităţii sociale în totalitatea ei, aprecierea 
valorilor trecutului prin raportarea la 
actualitate sunt teme care fac obiectul 
acestor parteneriate şi proiecte de cooperare 
şi colaborare internaţională. Proiectele şi 
parteneriatele au un conţinut transdisciplinar, 
atingând competenţele specifice ale mai 
multor arii curriculare, formează deprinderi 
de muncă în echipă, iar fiecare membru  
este format să accepte şi părerile celorlalţi, 
reprezintă adevărate schimburi de experienţă 
pentru cadrele didactice şi militare, iar 
produsele acestor activităţi se regăsesc în 
portofolii, fotografii, albume, pliante, site-uri 
etc. Aşadar, activităţile de proiect presupun 
cercetare şi acţiune practică, angajând toţi 
elevii participanţi investigaţia bazată pe 
cooperare – comunicare – colaborare. 

Activitatea cadrelor didactice militare 
se subordonează unor repere conturate 
progresiv, care ţin de propria dezvoltare 
profesională: de îndrumare a activităţii 
extraşcolare, de perfecţionare profesională 
şi cercetare pedagogică, de activitate 
socioculturală. Toate acestea presupun o 
pregătire temeinică, experienţă în activitatea 
didactică, dezvoltarea competenţelor 
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manageriale, cu alte cuvinte perfecţionare 
şi autoperfecţionare prin programe specifice 
sau prin adaptarea continuă a activităţii 
la calitatea resurselor umane - elevii - şi la  
cerinţele societăţii. Competiţiile sportive, 
sesiunile de referate ştiinţifice ale elevilor, 
cadrelor didactice şi militare, activităţile 
de instrucţie, spectacolele, proiectele de 
colaborare cu instituţii şcolare din ţară şi din 
străinătate presupun zile întregi de pregătire 
şi activităţi care se desfăşoară întotdeauna 
cu responsabilitate şi profesionalism. 
Elevii dovedesc întotdeauna maturitate şi 
pasiune în tot ceea ce întreprind, învaţă din 
profesionalismul cadrelor care îi îndrumă, 
convinşi că, în acest mod, se pregătesc pentru 
carieră şi pentru viaţă.

Pentru ca sistemul de învăţământ să nu 
devină un furnizor de diplome, ci un formator 
de competenţe şi atitudini, trebuie ca centrul 

de greutate să fie schimbat, iar sistemul 
educaţional să se concentreze mai mult 
asupra pregătirii elevilor pentru provocările 
vieţii  într-o societate informatizată, într-un 
context european aflat într-o permanentă 
evoluţie şi schimbare perpetuă. De asemenea, 
trebuie avute în vedere pe viitor, modelele 
europene care s-au dovedit a fi de succes, 
precum cel finlandez, danez sau suedez, 
modele care, desigur,  trebuie adaptate 
specificului învăţământului românesc. 

Bibliografie
1. Vlăsceanu, Gheorghe coord., Neculau, 

Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 
în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu 
de impact, Editura Polirom, Iaşi, 2002.

2. Cerhit, Ioan, Sisteme de instruire alternative şi 
contemporane. Structuri, stiluri şi strategii, Editura 
Aramis, Bucureşti, 2007.





managementul resurselor umane în armata româniei

eDiŢia a ii-a, numĂrul 13/201824

Trăim într-o societate a cunoaşterii, în 
care informaţia şi know-how – ul sunt unanim 
acceptate ca făcând parte din categoria 
factorilor moderni de producţie (neofactori), 
alături de întreprindere, întreprinzător şi 
management. În acest sens, există voci care 
afirmă că „a fi competent înseamnă înainte 
de toate a fi informat, iar pentru a fi informat 
trebuie, înainte de toate, să fii deschis pentru 
orice sursă de informare“ (Măgureanu,  
pp. 45-46). De altfel în condiţiile societăţii 
informaţionale, sunt tot mai mulţi cei care 
înlocuiesc termenul de „performanţă“ cu cel 
de „informanţă“ (Măgureanu, p. 52). 

La baza valorizării acumulării de cunoaş-
tere şi a informaţiilor într-o societate stau 
sistemul educaţional, precum şi cel de 
cercetare. În acest sens, sunt de notorietate 
două ţări care, deşi nu foarte bogate în resurse 
naturale, au atins un nivel de dezvoltare 
economică şi socială apreciabil, datorită 
atenţiei pe care au acordat-o educaţiei şi 
cercetării: Finlanda şi Coreea de Sud. 

În  contextul ultimei crizei economice 
majore care s-a manifestat la scară planetară, 
Andrei Marga previziona (p. 119) că „sunt 
deja indicii că lumea de după criză va fi diferită 
şi că educaţia poate fi vehiculul relansării“. 
Profesorul clujean propunea patru direcţii 
majore de acţiune, care, deşi gândite pentru 
a fi implementate la nivelul Universităţii 
„Babeş-Bolyai“, apreciem că pot constitui 
deziderate pentru întregul sistem de 
învăţământ românesc: 1) „revizuirea planurilor 
de învăţământ şi încheierea actualei reforme 
curriculare, încât pregătirea studenţilor (dar şi 
a tuturor educabililor – n.n.) să se adecveze 
cerinţelor angajatorilor (beneficiarilor – n.n.)“; 
2) „reorientarea […] spre domenii slab acoperite 
în România…“; 3) „reţele dese de învăţământ 
superior netradiţional - «on-line education», 
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«formare continuă», «educaţia adulţilor»“; 
4) „diversificarea nivelelor de pregătire – în 
structura licenţă, master, doctorat, studii 
postdoctorale, formare continuă, studii 
avansate – încât mai mulţi oameni să înveţe. 
Trebuie considerat şi în ţara noastră faptul că 
absolvirea unei trepte de învăţământ superior 
tinde să se generalizeze, oricât de pretenţios 
sună termenul“ (Marga, pp. 119-120). În 
acelaşi context al ultimei crize economice, 
într-o lucrare anterioară subliniam faptul 
că, pentru a ieşi dintr-o criză economică şi 
pentru a avea parte de o creştere economică 
sustenabilă „rolul sistemului de educaţie este 
decisiv, iar investiţiile majore în învăţământ 
făcute (pe timp de criză!) pot fi varianta 
câştigătoare“ (Popovici, p. 98). Aveam în acest 
sens în vedere şi teza potrivit căreia „numai 
ţările care îşi pun în ordine universităţile sunt 
astăzi competitive“ (Marga, p. 86).

Suntem de părere că problematica 
formării şi dezvoltării abilităţilor academice, 
problematică care nu este doar apanajul 
învăţământului superior, ar trebui să se 
bucure de o atenţie mult mai mare în 
întreg demersul educaţional, precum şi 
în cel al cercetării ştiinţifice din societatea 
românească. S-ar diminua, astfel parte din 
„tarele“ sistemului educaţional românesc: 
fenomenul plagiatelor, manifestat pe 
toate palierele sistemului de educaţie (mai 
notorii fiind doctoratele plagiate); clasarea 
modestă a universităţilor româneşti în 
topurile internaţionale; problemele legate 
de inserţia scăzută a absolvenţilor pe piaţa 
muncii; obţinerea de diplome fără acoperire 
în cunoştinţe/competenţe profesionale; 
diminuarea nivelului de profesionalism, 
nivelul scăzut al aportului cercetării ştiinţifice 
în rezolvarea problemelor reale din diverse 
domenii etc.

La nivelul colegiilor naţionale militare, 
formarea şi dezvoltarea abilităţilor academice 
ar trebui să aibă ca punct de plecare cerinţele 
formulate în „Profilul absolventului“, în 
primul rând pe cele incluse în domeniul de 
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competenţe intitulate generic „a învăţa să 
înveţi“:

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor acade-
mice ar trebui să constituie un demers 
complex, care ar putea fi abordat pe mai 
multe paliere. 

Astfel dacă avem în vedere palierul 
curricular, putem identifica cel puţin 3 căi de 
acţiune: 

1. Introducerea în planurile-cadru de 
învăţământ a unei discipline dedicate acestui 
deziderat, cu conţinuturi şi abordări adecvate 
fiecărei etape şcolare/ universitare. Din 
acest punct de vedere nu am întâlnit decât 
în învăţământul superior, iar aici nu în toate 
planurile de învăţământ studiate, discipline 
de genul „Metodologia cercetării ştiinţifice“. O 
propunere de denumire de disciplină pentru 
învăţământul liceal militar ar putea fi „Metode 
şi tehnici de învăţare“;

2. Introducerea unor capitole care să 
aibă ca obiectiv general însuşirea aparatului 
ştiinţific de lucru specifice fiecărei discipline 
în parte, în programa analitică a disciplinelor 
studiate; 

3. Parcurgerea, în cadrul orelor de  
Consiliere şi orientare, a unor teme care să 
răspundă cerinţelor formulate în Profilul 
absolventului, precum analizarea posibilităţilor 
de dezvoltare personală sau identificarea 
oportunităţilor pentru activităţile personale, 
pentru parcursul educaţional/profesional  
şi/sau de afaceri, dar nu numai.

Dacă luăm în considerare procesul de 
învăţământ ca relaţie interdependentă a 
activităţilor de predare – învăţare – evaluare, 
atunci formarea şi dezvoltarea abilităţilor 
academice este un proces continuu şi 
complex, care trebuie să vizeze fiecare din 
aceste categorii de activităţi de învăţământ.

În ceea ce priveşte activităţile de predare, 
trebuie să plecăm de la premisa schimbării de 
paradigmă manifestată în ultimele decenii în 
didactica modernă, care înlocuieşte metoda 

transmiterii unidirecţionale a informaţiilor 
de către profesor („magister dixit“) cu 
abordarea potrivit căreia comunicarea în 
activitatea didactică, dar şi procesul de 
învăţare sunt omnidirecţionale: transmit 
informaţii profesorul elevilor, elevii între ei, 
dar şi elevii profesorului; învaţă elevii de la 
profesor, elevii de la elevi, dar şi profesorul 
de la elevi. Din această perspectivă, rolul 
principal al profesorului este acela de 
mediator al activităţii de învăţare. Literatura 
de specialitate identifică, în acest sens, câteva 
direcţii de evoluţie a didacticii (Cerghit,  
pp. 63-64), astfel:

1. „reîntoarcerea la tradiţie, în sensul 
revigorării unora dintre metodele clasice, 
consacrate;

2. promovarea metodologiei centrate pe 
elev, pe acţiunea şi angajarea acestuia, adică 
a metodelor activ-participative;

3. extensiunea metodologiei centrate pe 
grup, a metodelor interactive;

4. atracţia învăţării prin descoperire, 
promotoare a metodelor euristice şi a celor 
de învăţare prin cercetare;

5. accentuarea orientării pragmatice a 
metodologiei, cu insistenţă pe utilizarea pe 
scară largă a metodelor practic-aplicative;

6. obţinerea performanţei prin raţiona-
lizare, adică prin metode riguros structurate;

7. deschiderea metodologiei la impactul 
noilor tehnologii informaţionale şi de 
comu nicare;

8. reorientarea metodologiei în perspec-
tiva cerinţelor învăţării continue (pe parcursul 
vieţii);

9. accentuarea procesului de scientizare a 
metodologiei.“

Particularizând coordonatele muncii 
metodice la specificul instituţiilor liceale 
militare, profesorul Mihai Bejinaru** evidenţia 
faptul că „sistemul muncii metodice în liceu, 
care poate fi general sau particular, a avut şi 
are ca puncte de sprijin:

 - existenţa fluxurilor de influenţe 
reciproce, multiple şi sincere, pe toate 

** Prof. Mihai Bejinaru a predat chimie şi biologie. Întreaga 
carieră de dascăl şi-a desfăşurat-o în Liceul Militar Ştefan 
cel Mare Câmpulung Moldovenesc, în perioada 1956-1990. 
Despre personalitatea domniei sale, profesorul Laurenţiu 
Mureşan a afirmat: „Respectul indubitabil dobândit se explică 
prin rolul activ avut în modernizarea procesului instructiv-
educativ, prin măiestria cu care a modelat capacităţile 
cognitive şi valoric-acţionale ale elevilor în spiritul unei 
pedagogii a creativităţii. Promotor al unei deschideri reale în 
relaţia cu elevii şi al regândirii segmentelor informaţionale şi 
al celorlalte componente valorice din fiecare temă, a asigurat, 
într-un mod original, exprimarea şi dezvoltarea intereselor şi a 
capacităţilor reale ale elevilor“.
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planurile, pregătind educatorii pentru a 
recepta noul;

 - controlul şi îndrumarea permanentă 
şi competentă, care au urmărit prevenirea 
conţinutului vag; evitarea stereotipiilor, a 
temelor standard supuse dezbaterilor, a 
participării pasive, formale, fără conţinut în 
activitatea şcolară şi extraşcolară;

 - valoroasele schimburi de experienţe 
(în liceu şi între liceele militare şi ale acestora 
cu licee din reţeaua de învăţământ civil);

 - stimularea şi sprijinirea muncii 
de perfecţionare, cercetare metodico-
pedagogică, astfel încât educatorii liceelor 
militare au subscris, fără rezerve, unor idei de 
valoare pentru activitatea didactică;

 - participarea consecventă şi destul de 
largă la manifestări ştiinţifice şi metodico-
pedagogice organizate pe plan judeţean, 
naţional şi internaţional cu lucrări (referate, 
comunicări) ce s-au bucurat de frumoase 
aprecieri;

 - caracterul deschis al bilanţurilor 
anuale, unde participau toţi educatorii 
liceelor militare, cu care ocazii, pe lângă 
confruntările de opinii privind metodele 
şi formele concrete ale muncii instructiv-
educative se organizau expoziţii cu rezultate 
ale creativităţii educatorilor şi elevilor în 
dezvoltarea bazei material-didactice a 
liceelor“ (Bejinaru, pp. 125-126).

Învăţarea şcolară presupune un 
complex de activităţi conştiente şi are 
ca rezultat dobândirea de cunoştinţe, 
atitudini şi deprinderi noi, în măsură a fi 
operaţionalizate pentru rezolvarea de situaţii 
problematice. Învăţarea cognitivă, ca formă 
particulară a învăţării şcolare, are ca obiectiv 
însuşirea de informaţii şi operaţionalizarea 
instrumentarului ştiinţific specifice fiecărei 
discipline de studiu.

Strategiile de învăţare care contribuie 
la dezvoltarea abilităţilor academice ale 

elevilor au în vedere elaborarea, înţelegerea 
şi îmbogăţirea materialului de învăţat: 
„a) Elaborarea materialului – presupune 
utilizarea cunoştinţelor anterioare pentru 
interpretarea şi îmbogăţirea materialului 
de învăţat […]; b) Înţelegerea materialului 
– decurge din faza anterioară şi presupune 
relaţionarea noilor cunoştinţe achiziţionate 
cu cele deja stocate, pentru a construi 
structuri de cunoştinţe active şi flexibile […]; 
c) Organizarea materialului – presupune 
gruparea informaţiilor relaţionate în diverse 
categorii şi structuri, conferindu-se astfel o 
coerenţă şi o logică materialului de învăţat 
[…]“ (Bogathy, Sulea, pp. 15-16).

Ca strategii de învăţare amintim aici 
(Bogathy, Sulea, pp. 17-20):

Strategia PQRST, utilizată în identificarea 
şi reţinerea aspectelor esenţiale dintr-un 
conţinut de învăţare. Strategia presupune 
cinci etape: P – preview (parcurgerea); Q – 
question (întrebarea); R – read (citirea); S – 
selfrecitation (reproducerea conţinutului); 
T – test (control, autoverificare).

Programul CoRT, care urmăreşte 
dezvoltarea gândirii creative prin luarea în 
considerare a mai multor puncte de vedere, 
ceea ce va favoriza o gândire mai profundă şi 
va diminua impulsivitatea şi subiectivismul. 
Strategia presupune utilizarea următoarelor 
„mijloace de gândire CoRT“: „Să luăm în 
considerare toţi factorii!“; „Să stabilim 
priorităţile!“; „Plusuri, minusuri, puncte de 
vedere interesante“; „Consecinţe şi urmări“; 
„Intenţii, scopuri, obiective“; „Alegeri alternative 
posibile“, „Punctele de vedere ale celorlalţi“.

Evaluarea şcolară poate contribui, 
la rândul său, chiar în mod substanţial, 
la formarea şi dezvoltarea abilităţilor 
academice ale educabililor. Avem în 
vedere, în acest sens, aprecierea conform 
căreia: „O examinare realistă metodic, 
consecventă, principială, antrenantă şi 
responsabilă, contribuie la dezvoltarea 
capacităţilor intelectuale, la stabilirea unor 
relaţii adecvate între posibilităţile elevilor şi 
exigenţele educatorilor, în vederea pregătirii 
tineretului pentru o lume în continuă şi 
rapidă transformare“ (Bejinaru, p. 133). Acest 
deziderat se poate realiza având în vedere 
două paliere distincte: 

1) Reconsiderarea obiectivelor evaluării, 
punându-se accent pe: funcţia preponderent 
educativă a evaluării; posibilitatea ca prin 
evaluare să se poată implementa măsuri 
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ameliorative în procesul de învăţare; 
evidenţierea, în primul rând, a rezultatelor 
pozitive, în detrimentul rezultatelor negative; 
aprecierea judecăţilor de valoare ale celor 
evaluaţi; posibilitatea adoptării unor 
măsuri de ameliorare a activităţii didactice 
a profesorilor; stabilirea şi comunicarea 
prealabilă a criteriilor de evaluare; 
transparenţă şi rigoare metodologică.

2) Metodele de evaluare utilizate. Se 
va avea în vedere, în acest sens, utilizarea 
unor metode şi instrumente de evaluare 
variate, moderne, care să poată contribui la 
dezvoltarea abilităţilor academice, precum: 
portofoliul de evaluare, proiectul, studiul de 
caz, eseul, recenzia de carte, referatul etc.
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Colegiul Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu” din Craiova şia redeschis 
porţile după 18 ani

Ziua de 12 septembrie 2016 a reprezentat 
o nouă pagină în istoria învăţământului militar 
craiovean. Colegiul Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu” şi-a redeschis porţile după 
18 ani. Imnul Naţional al României, intonat 
cu emoţie şi mândrie, a răsunat din nou în 
Cetatea Băniei în sutele de glasuri ale elevilor. 
Legământul rostit a pecetluit legătura lor cu 
uniforma militară, cu Armata României pe 
care au ales să o slujească.

Primii paşi pe drumul 
fundamentării principiilor  
şi al desăvârşirii sinelui
„Noi, bobocii, păşim astăzi pe acest drum 

al fundamentării principiilor şi al desăvârşirii 
sinelui cu emoţia inerentă vârstei inocente, 

PROVOCĂRILE UNUI NOU ÎNCEPUT
Profesor Camelia TOBĂ*

* Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, profesor

dar cu încrederea că vom depăşi prin  
eforturi susţinute toate obstacolele. Suntem 
conştienţi că avem o mare responsabilitate 
în creşterea prestigiului acestei instituţii de 
învăţământ militar la care am fost admişi. 
Rigurozitatea selecţiei ne-a conturat carac-
terul, ne-a pregătit drumul spre autodepăşire 

şi ne-a deschis perspectivele unei cariere 
militare de excepţie”, au spus bobocii la 
începutul anului şcolar.

Provocările unui nou început
„Se spune că omul este cu adevărat 

împlinit dacă de-a lungul existenţei sale îşi 
îndeplineşte obligaţiile de a sădi un pom, de 
a întemeia o familie şi de a construi o casă. 
În această obligaţie a vieţii am primit o şansă 
enormă, aceea de a participa la reconstrucţia 
acestei citadele a învăţământului militar 
preuniversitar, Colegiul Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu”. Mă simt onorat, dar şi obligat. 
Drumul este lung, dar credinţa mea este că 
împreună cu aceşti oameni deosebiţi care 
sunt şi calfe şi zidari vom reuşi să întemeiem o 
lucrare trainică, de care să beneficieze şi să se 
bucure multe generaţii viitoare”, mărturiseşte 
comandantul colegiului, locotenent-colonel 
Ovidiu Plopan. Domnia Sa are convingerea 
că „profilul absolventului de colegiu naţional 

militar poate fi asimilat cu cel al unui 
învingător. Cursa se desfăşoară pe o durată 
de patru ani, pe parcursul căreia întâlneşti 
mereu provocări care te călesc, te obligă, te 
motivează. Eşti permanent în luptă cu tine şi 
dorinţa de a reuşi. La final, pe linia de sosire, 
înfloreşte zâmbetul şi bucuria reuşitei. Pe 
podiumul victoriei laurii încununează reuşita 
acestor biruitori”.



EDIŢIA A II-A, NUMĂRUL 13/2018

MANAgEMENtUL REsURsELoR UMANE îN ARMAtA RoMâNIEI

29

Domnul profesor Zamfirică Petrescu, 
directorul adjunct al colegiului, a acceptat 
provocarea de a conduce colegiul militar 
craio vean, exprimându-şi dorinţa de a 
imprima aici  „un spirit competitiv-constructiv, 
astfel încât toţi cei implicaţi să se simtă mîndri 
că au fost parte a acestei instituţii“. În opinia 
Domniei Sale, „calitatea în educaţie implică 
nişte elemente obligatorii: în primul rând 
factorul uman, elevii, profesorii, cadrele 
militare, conducerea. Deschiderea către 
nou, inteligenţa şi unitatea unui colectiv se 
reflectă asupra calităţii beneficiarului echipei 
de adulţi: elevul. În al doilea rând, condiţiile 
foarte bune pe care le oferă şcoala noastră”.

Rezultatele nu au întârziat să 
apară. Colegiul Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu” culege roadele anului şcolar 
20162017. Entuziasmul şi determinarea 
au fost cuvintele de ordine ale acestui 
nou început. Eforturile tuturor au fost 
încununate de rezultate deosebite obţi
nute la numeroase concursuri şi olim
piade şcolare şi extraşcolare.

La etapele judeţene ale olimpiadelor 
şcolare s-au obţinut trei premii I (Olimpiada 
de Religie, Olimpiada de Lectură ca Abilitate 
de Viaţă, Olimpiada Corală), trei premii II  
(Olimpiada de Religie), două premii III 
(Olimpiada de Religie şi Olimpiada de Biolo-
gie), opt menţiuni (Olimpiada de Lectură, 
de Limba Franceză, de Istorie, de Geografie), 
precum şi un premiu special la Olimpiada de 
Geografie. Corul colegiului a obţinut premiul 
al III-lea la etapa zonală a Olimpiadei Corale. 
Etapa naţională a olimpiadelor şcolare a adus 
elevilor colegiului o menţiune la biologie şi 
calificarea în lotul lărgit al României pentru 
Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene 
(EUSO) şi premiul special „Sf. Andrei” la religie. 
La Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, 
etapa judeţeană, elevii colegiului au obţinut 
două premii I la badminton şi trei menţiuni 
la volei, baschet şi tenis de masă. Rezultate 
remarcabile au fost obţinute de eleva Cezara 
Vlad la arte marţiale: locul I la Campionatul 
Naţional de Karate – Kata tradiţional, echipe, 
locul al III-lea la Campionatul European de 
Karate tradiţional şi la Campionatul European 
de Karate – Kata tradiţional, individual, locul 
al III-lea la Cupa Băniei de Karate – Kata, 
individual. Concursurile ştiinţifice şi culturale 
au adus elevilor colegiului treisprezece  

premii I şi şase calificări la etapele naţionale, 
şase premii II, unsprezece premii III, 
şaptesprezece menţiuni şi două premii 
speciale, iar la etapele naţionale elevii au 
obţinut un premiu I la concursul „Istoria şi 
tradiţiile rromilor” şi un premiu special la 
Sesiunea de referate şi comunicări istorice. 
La Olimpiada de vară a sportului militar s-au 
obţinut un premiu II şi un premiu III la tenis 
de masă. 

Un nou an şcolar, noi performanţe
Eleva Palaghia Irina-Maria, din clasa  

a X-a C, pregătiră de doamna profesoară 
Genelia Petrescu, s-a calificat în lotul naţional 
restrâns EUSO 2018 (Olimpida de Ştiinţe a 
Uniunii Europene), obţinând punctaj maxim.

La faza naţională a Olimpiadei de Geo-
grafie s-a calificat în acest an şcolar, Micu 
Răzvan Ionuţ, elev în clas a XI-a A, pregătit de 
doamna profesoară Otilia Grigore.

Pandurii au obţinut două note de 10 şi la 
faza judeţeană a Olimpiadei de Religie, ceea 
ce demonstrează seriozitatea cu care ei şi 
dascălii lor s-au preocupat de pregătire şi, în 
acelaşi timp, îi obligă pe Diaconescu Larisa, 
din clasa a XI-a A, şi Stanciu Nicolae Robert, din 
clasa a IX-a A, pregătiţi de părintele profesor 
Florin Ionescu, să intensifice acumularea 
de cunoştinţe pentru participarea la etapa 
naţională a acestei olimpiade.

Oltenia va fi reprezentată de eleva Antofie 
Bianca, din clasa a XI-a B, pregătită de 
doamna profesoară Camelia Tobă, la etapa 
naţională a „Concursului Naţional de lectură 
Mircea Nedelciu” care se va desfăşura în luna 
noiembrie la Bucureşti, în cadrul Târgului de 
Carte Gaudeamus.

Miuţă Ioan Adrian din clasa a X-a B, 
pregătit de doamna profesoară Otilia Grigore, 
a obţinut Premiul I la Concursul Naţional 
GeoInfoVirtual (online), concurs pe teme 
geografice, înscris în calendarul Concursurilor 
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Naţionale 2018. Scopul concursului este de a 
trezi interesul elevilor pentru competiţie prin 
exersarea abilităţilor digitale în domeniul 
geografiei, folosind un mijloc modern, 
interactiv (la distanţă) şi anume un site 
interactiv, promovând astfel competiţia şi 
performanţa în studiul geografiei.

Echipa ROBOCADET a Colegiului Naţional 
Militar „Tudor Vladimirescu” coordonată 
de profesorii Alexandra Marcu, Nicolae 
Dragomir şi Zamfirică Petrescu, a participat la 
cea mai mare competiţie de robotică pentru 
licee din România, competiţia „BRD FIRST 
Tech Challenge România”. Proiectul a fost 
organizat de asociaţia „Naţie Prin Educaţie”, 
cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. 
Echipa ROBOCADET s-a clasat pe poziţia  
a 14-a cu 8/12 qualifications points, din 
90 de echipe participante. Este un rezultat 
remarcabil pentru prima prezentare a echipei 
într-o competiţie de robotică.

În urma rezultatelor remarcabile la 
Campionatul Naţional de Karate WSF, eleva 
sergent Vlad Ioana Cezara, din clasa a XI-a A,  
şi elevul Firănescu Eduard, din clasa a IX-a B,  
sunt componenţi ai lotului naţional de 
karate şi s-au calificat pentru participarea 
la Campionatul Mondial de Karate WSH. La 
Campionatul Naţional de Karate WSF, Vlad 
Cezara Ioana s-a clasat pe locul I la kumite 
echipe şi de 3 ori pe locul al II-lea la kumite 
WKF, kumite Shobu Ippon şi kata echipe, iar 
Firănescu Eduard s-a clasat pe locul al III-lea la 
kumite Shobu Ippon.

Provocările unui nou început 
pentru elevii colegiului
Porţile unui nou început. Începutul vieţii 

de elev la Colegiul Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu”. Am resimţit primele zile ca pe o 
viaţă întreagă. Doar câteva zile de instrucţie 
m-au ajutat să cresc. Și colectivul minunat. În 
fiecare zi îmi depăşeam limitele. În fiecare zi mi 
se demonstra că nu sunt singură. Am învăţat ce 
înseamnă cu adevărat o echipă, ce înseamnă 
solidaritatea, dăruirea. Simţeam că încep 
să-mi crească aripi, că încep să învăţ a zbura 
spre idealul meu. După câteva zile, străinii 
din jurul meu dispăruseră, fuseseră înlocuiţi 
de colegii mei, de prietenii mei, de noua mea 
familie. Renunţasem să mă gândesc la trecut, 
să-mi fac griji pentru viitor. În sfârşit eram unde 
trebuie, unde mi-am dorit de multă vreme. 
Trăiam sentimentul apartenenţei la acest Tot, 
al reuşitei, al mândriei... întotdeauna am crezut 
că mai important decât unde eşti este alături de 
cine eşti. Aici mi s-a confirmat acest lucru. Am 
înţeles cât de importantă este puntea dintre 
sufletele oamenilor. I-am văzut pe colegi cu 
ochii scăldaţi în lacrimi în ultimele zile. Aceşti 
ochi suferinzi au întâlnit privirile mângâietoare 
ale celorlalţi. Pentru fiecare pereche de ochi, 
a existat cel puţin o mână care să-i şteargă 
lacrimile. Chiar suntem un Tot. Chiar putem 
depăşi situaţii dificile împreună...azi sunt un om 
mai bun decât ieri. Acum sunt sigură că trăiesc 
acel vis frumos la care mă gândeam când am 
păşit pentru prima dată în acest colegiu. Parcă 
sunt aici dintotdeauna... (Antofie Bianca, clasa 
a XI-a B, File de jurnal).
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Intrarea în dotare a unor noi categorii 
de nave şi diversificarea misiunilor Marinei 
Militare a determinat ca în anul 1896 să se 
producă o nouă organizare a flotilei. Decretul 
nr. 1093 din 26 februarie de reorganizare 
a flotilei, stabilea următoarele diviziuni 
ale Flotilei Regale: Divizia de mare; Divizia 
de Dunăre; Depozitele echipajelor flotilei; 
Apărarea fixă; Şcolile; Arsenalul. Un capitol 
special al legii a fost consacrat organizării 
învăţământului de marină. Astfel, la art. 5 se 
stipula că se vor înfiinţa următoarele şcoli:

 - Școala specială de marină, destinată a 
pregăti şefii diferitelor specialităţi ale marinei 
de rezbel şi de comerţ;

 - Şcoala specială de mecanici şi maeştri 
destinată a pregăti mecanici maeştri necesari 
bastimentelor marinei de rezbel şi de comerţ;

 - Şcoala de aplicaţiune pentru sublocote-
nenţii proveniţi din şcolile militare.

 - Detaliile privind modul de funcţionare, 
durata şi programul cursurilor urmau a fi pre-
cizate prin regulamente speciale.

Trebuie să menţionăm faptul că la data 
înfiinţării celor două şcoli nu exista în ierarhia 
militară un corp al maiştrilor de marină aşa 
cum îl cunoaştem astăzi.

Astfel la 8 octombrie 1897 prin Înaltul  
Decret nr. 3110, au fost aprobate regulamen-
tele de funcţionare ale „Şcolii de Marină” şi 
„Şcolii de submecanici şi maeştri de marină”. 
Cele două şcoli constituiau secţii ale aceleiaşi 
instituţii şi au fost încadrate în Depozitul de 
echipaje al flotilei de la Ţiglina - Galaţi. Elevii 
au fost recrutaţi din următoarele categorii de 
tineri:

 - fii de marinari din marina de război sau 
de comerţ;

 - fii de militari;
 - fii de nemilitari (dacă numărul de can-

didaţi nu se completa cu cei de mai sus).
Durata de studii era de 2 ani, iar vârsta 

elevilor era cuprinsă între 15 şi 17 ani. La 

120 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC 
DE MARINĂ 1897 – 2017
Comandor Viorel ROMAN* 
Maistru militar principal Marian BOZA

∗ Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu”, comandant

împlinirea vârstei de 18 ani candidaţii erau 
înscrişi ca soldaţi voluntari timp de 5 ani. După 
6 luni de practică erau înaintaţi la gradul de 
caporal, după alte 6 luni se puteau prezenta 
la un examen în vederea obţinerii gradului de 
sergent brevetat clasa a II-a. Aceştia, după un 
an vechime susţineau examenul de sergent 
brevetat clasa I. În al cincilea an de serviciu, 
brevetaţilor clasa I li se deschideau două 
perspective:

 - reangajarea în serviciul marinei de 
război în condiţiile legii;

 - susţinerea unui examen pentru obţine-
rea de brevet în marina de comerţ.

În anul 1898, odată cu reorganizarea 
marinei, şcolile au trecut în organica Diviziei 
de Mare şi ca urmare, în toamna anului 1899, 
acestea s-au mutat la Constanţa în două 
localuri; primul era destinat claselor ( situat 
pe strada Aristide Caratzali nr. 12, aproape 
de biserica greacă), al doilea funcţiona ca 
internat situat în apropierea localului fostului 
institut de fete „Pietraru”.

Între 1894 - 1902 au fost şcolarizaţi  
79 elevi. Prin Regulamentul aprobat prin 
Înaltul Decret nr. 2233 din 9 iulie 1902, ia 
fiinţă „Şcoala de Marină de Submecanici şi 
Submaeştri” (1902-1909), cu scopul de a  
forma subofiţeri şefi de specialităţi, comba-
tanţi şi mecanici sau meseriaşi pentru Marina 
Militară, având durata de studii de 3 ani. 

Regulamentul prevedea semnarea, de 
către elevi, a unui angajament prin care se 
obligau ca după absolvire şi după dobândirea 
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gradului de caporal, să servească Marina 
Militară cel puţin 5 ani. În 1906 această 
prevedere este ratificată, elevii având 
obligaţia de a servi în marină până la 30 de 
ani.

Prin Înaltul Decret Regal nr. 1620 din 
6 mai 1909, Regele Carol I consfinţeşte 
constituirea Corpului Militar sub denumirea 
de Maeştri Militari de Marină Şefi de 
Specialitate.

În articolul I al Înaltului Decret se stipula: 
„Maeştri militari şefi de specialitate sunt 
auxiliari ai ofiţerilor de marină la bord şi pot 
fi întrebuinţaţi la nevoie, în loc de ofiţeri, ca 
şefi de magazii, depozite şi ateliere, pentru 
păstrarea materialelor marinei şi pentru 
exploatarea tehnicii de la bord”.

La scurt timp după instituirea Corpului 
maeştrilor de marină - şefi de specialităţi, s-a 
impus operarea unor modificări adecvate 
regulamentului de funcţionare a şcolii şi 
a ansamblului procesului de învăţământ. 
Aprobat prin Înaltul Decret nr. 2064 din 
27 iunie 1909, noul act normativ pune în 
acord vechiul regulament de la 1902 cu 
prescripţiunile decretului care înfiinţează 
corpul maeştrilor militari şefi de specialităţi. 
Conform acestui regulament şcoala urma să 
funcţioneze ca şi până acum pe cele două 
secţiuni: combatanţi şi meseriaşi, durata 
studiilor menţinându-se la 3 ani.

Scopul şcolii era de „a forma maeştri şefi de 
specialitate pentru Marina Militară”. Inevitabil, 
istoria şcolii s-a împletit cu evenimentele 
istorice naţionale. Astfel, pentru a nu rămâne 
pe teritoriul ocupat, şcoala a fost evacuată de 
două ori, în anii 1916, când Dobrogea a fost 
ocupată de către armatele Puterilor Centrale 
şi în 1944.

În condiţiile declanşării Războiului de 
Întregire a Neamului, la 8 octombrie 1916 
s-a dat ordinul de evacuare a şcolii la Ţiglina - 
Galaţi. La 9 octombrie 1916, inamicul intrând 
în oraş, a surprins personalul cu pregătirile 
neterminate, astfel încât o mare parte din 
materialele de intendenţă, cazarmare şi 
didactice au rămas pe loc sau au fost pierdute. 
În timpul retragerii precipitate s-a pierdut cea 
mai mare parte a arhivei. În aceste condiţii 
elevii au fost detaşaţi pentru efectuarea 
practicii la Arsenalul marinei, Staţiunile T.F 
tehnici de specialitate”. Începând cu anul 
1920 Şcoala de maiştri a fost reorganizată, 
funcţionând două instituţii, ambele pregătind 
specialişti cu studii medii pentru Marină:

 - Institutul maritim (19201928), 
înfiinţat prin Decretul nr. 2213 din 13 iunie 
1920 cu sediul la Constanţa. Misiunea acestuia 
era „de a pregăti personalul marinăresc 
naţional pentru Marina Militară, comercială şi 
în general instituţiile ce au atingere cu apa”. 
Se subordona Comandamentului şcolilor 
marinei şi era structurat pe trei trepte de 
învăţământ:

 ) Şcoala copiilor de marină (durata  
3 ani);

 ) Şcoala instructorilor de specialităţi 
(durata 1 an);

 ) Şcoala de maeştri militari (durata  
2 ani).

- Şcoala de Mecanici şi Electricieni 
cu sediul la Sulina, înfiinţată prin Decizia 
ministerială nr. 898 din 17 august 1921 
(funcţionează până în 1928). Obiectivul 
fundamental al acestei instituţii de 
învăţământ era de „a forma maeştri de marină 
specialişti în conducerea reparaţiunii de 
maşini şi căldări marine, turbine şi aparate 
electrice de pe navele sau stabilimentele 
Marinei Militare”. Durata: 3 ani.

Începând cu 1 octombrie 1928 Şcoala 
de mecanici şi electricieni a fost mutată la 
Constanţa şi încadrată împreună cu celelalte 
secţii ale Institutului maritim, în „Şcoalele de 
specialităţi ale marinei”(1928-1937).

Regulamentul de funcţionare publicat în 
„Monitorul oficial” nr. 238 din 24 octombrie 
1928 prevedea ca obiectiv fundamental ,,a 
pregăti pe tinerii care doresc a îmbrăţişa o 
carieră marinărească în specialităţile punte 
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(tunari, torpilori, minieri, scafandri, timonieri 
şi piloţi, radiotelegrafişti, infanterişti de 
marină, agenţi contabili, sanitari) şi maşini 
(mecanici, fochişti, motorişti, electricieni, 
electricieni radio, armurieri-tunari, armurieri 
torpilori)”.

Prin Decizia Ministerială nr. 447 din 1 
1 noiembrie 1938 şi Ordinul nr. 1812/1938 
ale Ministerului Aerului şi Marinei, Şcoala 
de Specialităţi a Marinei se transformă în 
Şcoala de Submaeştri, denumire sub care va 
funcţiona până în 1950.

Noua şcoală va avea următoarea structură:
 - Şcoala de submaeştri activi şi de 

rezervă cu durata de 3 ani;
 - Secţia marinei comerciale cu durata de 

3 ani;
 - Şcoala de subofiţeri, care, dat fiind con-

diţiile de război, nu a funcţionat în aceşti ani.
Începând cu anul şcolar 1940-1941, în 

activitatea şcolii s-au ivit noi greutăţi datorate, 
pe de o parte lipsei de cadre şi a sarcinilor 
suplimentare pe care ofiţerii le-au primit în 
flotă , iar pe de altă parte sporirii efectivelor 
de elevi. Modificările intervenite cu timpul 
în funcţionarea şcolii, prin instrucţiuni şi 
decizii care schimbau regulamentul din 1937, 
impuneau elaborarea unui regulament nou. 
De altfel, începând cu anul şcolar 1940-1941, 
conducerea Ministerului Aerului şi Marinei, 
elabora directive de funcţionare a şcolii.

Anul şcolar 1941-1942 a debutat în 
condiţiile grele ale războiului, cu un număr 
de efective sporit, creştere care trebuie pusă 
pe seama nevoilor reieşite din angajarea 
României în război. Sporirea efectivelor 
la peste 300 de elevi şi 30 de soldaţi a 
ridicat în continuare probleme deosebite 
conducerii şcolii. În lipsa unui regulament de 
funcţionare, ministrul elabora, la început de 
an şcolar, decizii de funcţionare. Astfel prin 
Decizia ministerială nr. 199 din 4 septembrie 
1942, s-a hotărât ca şcoala să funcţioneze în 
anul şcolar 1942-1943 cu următoarele secţii:

 - Secţia de submaiştri cu durata  
de 4 ani;

 - Secţia marinei comerciale fluviale,  
4 ani;

 - Secţia de subofiţeri de marină cu 
durata de 1 an.

Pentru anul şcolar 1943-1944, Ministerul 
a dat publicităţii, la 26 iulie 1943, o nouă 
Decizie, nr. 147, prin care se hotăra ca Secţia 
punte, cu elevii pentru serviciul activ şi de 
rezervă să funcţioneze la Constanţa, durata 

cursurilor fiind redusă la 2 ani. Secţia mecanici 
şi electricieni cu elevii pentru serviciul activ şi 
rezervă, cu aceeaşi perioadă de şcolarizare a 
fost mutată la Galaţi, în scopul perfecţionării 
şi simplificării învăţământului.

Intrarea României în război la 22 iunie 1941, 
a determinat ca cea mai mare parte a elevilor 
şi profesorilor aflaţi în practică să participe la 
lupte, căzând la datorie 12 elevi şi un ofiţer. La 
10 februarie 1944 Comandamentul marinei 
a hotărât evacuarea cărţilor de valoare, a 
arhivelor la Suhaia, în apropiere de Zimnicea, 
iar ulterior la Zimnicea. În iunie 1944 şcoala 
este din nou evacuată la Suhaia, în judeţul 
Teleorman, apoi la Turnu-Măgurele. Va reveni 
la Constanţa în toamna anului 1947, în localul 
de pe strada Mircea, iar în anul 1950 este 
desfiinţată. În urma acestei decizii, elevii 
fostei şcoli au fost trecuţi la şcoala de ofiţeri 
şi supuşi unui program special de pregătire.

Conform Ordinului Marelui Stat Major 
nr. CV.02524 la data de 1 noiembrie 1959 
au început cursurile Şcolii de Subofiţeri 
de Marină, instituţie anexată la statul de 
organizare al Şcolii Militare Superioare de 
Marină. Durata de studii era de trei ani. Prin 
Ordinul Marelui Stat Major nr. CL001110 
din 17 august 1964 „la data de 01.10.1964 
ia fiinţă Şcoala Militară de Subofiţeri tehnici 
de marină, dislocată în Constanţa. Două luni 
mai târziu prin Ordinul Marelui Stat Major 
nr. CL 00966 din 21 august 1965, aceasta îşi 
schimbă denumirea din Şcoala de Maiştri şi 
Subofiţeri tehnici de marină în Şcoala Militară 
de Maiştri de Marină, cu durata de 3 ani. Era 
pentru prima dată când se renunţa de la 
denumirea istorică şi consacrată de maeştri 
şi se trecea la una cu un vizibil iz proletar. 
Noutatea instituţiei, în noua sa organizare, o 
constituia atenţia deosebită care s-a acordat 
laturii practic-aplicative a formării cadrelor. 
Astfel, în cadrul noii şcoli, laturii teoretice 
îi revenea doar 35-40% din timpul afectat 
învăţământului, în timp ce părţii practic-
aplicative , 60-65%. Un moment deosebit în 
existenţa Şcolii militare de maiştri de marină, 
l-a constituit înmânarea comandantului şcolii 
a Drapelului de luptă, de către comandantul 
Marinei Militare în temeiul Decretului nr. 522 
din 20 august 1967.

În anul şcolar 1968-1969, s-a continuat 
seria examenelor pentru trecerea subo-
fiţerilor în cadrul corpului maiştrilor militari. 
În această perioadă intervin unele schimbări 
în cadrul sistemului de învăţământ militar, 



managementul resurselor umane în armata româniei

eDiŢia a ii-a, numĂrul 13/201834

pentru şcoala de maiştri durata de şcolarizare 
se reduce de la 3 la 2 ani, situaţie tranzitorie 
asupra căreia însă se va reveni în anul 1971. 
Înzestrarea continuă a Marinei Militare cu 
noi nave de luptă a impus mărirea cifrei 
de şcolarizare. Astfel, în anul 1970 erau 
înmatriculaţi 186 de elevi.

În anul 1977 a fost cea mai mare cifră de 
şcolarizare din istoria acestei şcoli, 300 de 
candidaţi devenind elevi în anul I. Pentru 
prima dată în cadrul examenului de admitere, 
în vara anului 1978 s-au introdus alături de 
limba română - probă orală şi matematică 
şi fizică probe scrise, probele eliminatorii 
fiind proba fizică, examenul medical şi testul 
psihologic.

Începând cu anul 1984 la concursul de 
admitere participă numai absolvenţi de liceu 
cu diplomă de bacalaureat.

Din august 1987, în conformitate cu 
Ordinul general al Ministrului Apărării Naţio-
nale Nr. 0642 din 14.08. privind reorganizarea 
şi desfiinţarea unor şcoli militare, se hotărăşte 
ca, pe timp de pace, Şcoala Militară de Maiştri 
de Marină Constanţa să se desfiinţeze, ea 
urmând să funcţioneze ca o secţie a Institutului 
de Marină „Mircea cel Bătrân”. Astfel din punct 
de vedere organizatoric, Şcoala de maiştri 
militari se integrează structurii Institutului de 
marină: secţie învăţământ, cadre, subunităţi 
de elevi. Planurile de învăţământ au fost 
întocmite avându-se în vedere specificul 
procesului de formare al maiştrilor militari.

Evenimentele petrecute în România, în 
decembrie 1989, au determinat, printre altele, 
şi reînfiinţarea Şcolii Militare de Maiştri de 
Marină, care fusese desfiinţată şi subordonată 
Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”. 
Astfel, începând cu data de 15.03.1990, în 
baza Ordinului Ministrului Apărării Naţionale 
nr. 83/623 din 20 martie 1990, “se înfiinţează 
Şcoala Militară de Maiştri de Marină, dislocată 
în municipiul Constanţa, în subordinea 
Comandamentului Marinei”. La cârma  
acestei instituţii, în funcţia de comandant a 
fost numit, prin Ordinul Ministrului Apărării 
Naţionale Nr. M.C. 944 din 09 mai 1990, 
fostul comandant , CR I ing. Marcel Dragu. 
În noua instituţie vor funcţiona 4 catedre: 
navigaţie şi arme de marină; radioelec-
tronică; electromecanică; discipline socio-
comportamentale şi 2 batalioane însumând 
328 de elevi.

Un alt moment în viaţa şcolii, cu o 
puternică încărcătură emoţională, l-a 
constituit atribuirea actualului nume 

„Amiral Ion Murgescu” şi dezvelirea plăcii ce 
desemnează numele Şcolii Militare de Maiştri 
de Marină ce a avut loc la 8.10.1992.

În anul 1995 prin Decretul Prezidenţial 
nr. 159 din 30.05.1995 i-a fost acordat Şcolii 
Militare de Maiştri de Marină noul Drapel de 
luptă. Începând cu a doua parte a anilor 1990, 
şcoala a cunoscut o dinamică deosebită a 
întregii sale activităţi, ca urmare a reformei 
Învăţământului Militar, parte integrantă 
a procesului de restructurare a Armatei 
României. Desfiinţarea Centrului de Instrucţie 
a Marinei Militare de la Mangalia, în anul 1996, 
s-a generalizat pregătirea maiştrilor militari 
prin cursuri de specializare şi de nivel, ulterior 
de carieră, în cadrul şcolii de maiştri, cu cifre 
de şcolarizare semnificative: 1994 - 107; 1995 -  
100; 1996- 37; 1997 - 48; 1998 - 71; 1999 - 102; 
2000 - 89; 2001 - 32; 2002 - 76.

Şcoala a contribuit şi la formarea ofiţerilor 
de marină în rezervă pregătind 159 militari 
cu termen redus în 1997, 106 în 1998 şi 67 în 
2000. Începând cu anul 1999 şcoala a trecut 
şi la formarea maiştrilor militari pe filiera 
indirectă din rândul militarilor angajaţi pe 
bază de contract proveniţi din Forţele Navale, 
cu durata studiilor de 2 ani.

Începând cu anul 2001, la examenul de 
admitere în şcoală, au participat pentru 
prima dată şi fete, fiind admise un număr de 
17 eleve.

Schimbările au continuat şi astfel, 
începând cu anul 2002 s-a trecut la durata 
studiilor de 2 ani, se va subordona Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” începând cu 
iulie 2004, iar din 1 septembrie 2008 Şcoala 
Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” se resubordonează 
Statului Major al Forţele Navale.

La împlinirea a 115 ani de existenţă, 
preşedintele ţării a acordat şcolii „Virtutea 
Maritimă” în grad de Cavaler, cu însemn 
pentru militari. Distincţia a fost conferită 
„în semn de înaltă apreciere a înaltului 
profesionalism şi a rezultatelor remarcabile 
obţinute, în decursul timpului, în pregătirea 
maiştrilor militari de marină”. Tot cu acest  
prilej, pentru rezultate excepţionale dobân-
dite în activitatea de învăţământ militar, 
şeful Statului Major General, dorind a răsplăti 
meritele personalului, a conferit Emblema 
de Onoare a Statului Major General.

De la primele promoţii şi până în prezent 
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale şi-a respectat blazonul. Aşa cum 
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spunea CR I ing. Dragu Ilie Marcel „de la o 
şcoală de meserii amplasată în clădiri vechi, 
astăzi ne prezentăm cu nume şi renume, 
cu un învăţământ postliceal, apreciat în 
toată armata” şi nu numai. O dovadă în 
acest sens o reprezintă rezultatele obţinute la 
evaluarea externă privind asigurarea calităţii 
desfăşurate de către ARACIP.

Ca urmare a acestei evaluări, au fost 
acreditate un număr de 3 calificări profesionale 
(maistru mecanic, maistru maşini şi aparate 
electrice şi maistru electronist), şcoala 
primind în anul 2012 atestatul privind nivelul 
educaţiei, prin care se confirmă îndeplinirea 
standardelor de acreditare, prevăzute de 
HG nr. 21/2007, precum şi a standardelor de 
acreditare şi evaluare periodică a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar. Astfel, a fost 
atestată obţinerea calificativelor Foarte bine 

şi Excelent, cu un punctaj de 79, 233, la 24 de 
indicatori de performanţă prevăzuţi de HG 
1534/2008, privind aprobarea Standardelor 
de referinţă şi a indicatorilor de performanţă 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 
învăţământul preuniversitar. Indicele de efici-
enţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului 
Educaţional a fost de 1,029.

În perioada 04 – 05 mai 2017 în Şcoala 
Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
s-a desfăşurat vizita de evaluare externă 
periodică în vederea atestării nivelului 
calităţii serviciilor educaţionale oferite de 
unitatea de învăţământ. În urma evaluării 
externe Comisia desemnată prin Hotărârea 
ARACIP nr. 9/5.05.2017, a stabilit nivelul de 

realizare a celor 43 de indicatori, astfel şcoala 
noastră obţinând calificativul excelent la  
30 de indicatori şi foarte bine la 13 indicatori. 

Şcoala are o durata de doi ani şi formează 
maiştri militari pe filiera directa din absolvenţi 
de liceu, cu diplomă de bacalaureat,  
băieţi şi fete. Dispunând de o bază material 
corespunzătoare şi de un corp valoros de 
cadre didactice, şcoala are un caracter practic, 
îmbinând în procesul instructiv-educativ  
lecţiile desfăşurate în cabinetele şi labora-
toarele de specialitate cu stagiul la bordul 
navelor Forţelor Navale, asigurând o instruire 
completă a viitorilor absolvenţi. La sfârşitul 
perioadei de şcolarizare, maiştrii militari de 
marină sunt repartizaţi în unităţile Forţelor 
Navale, în una din următoarele specialităţi:

 - Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
 - Artilerie navală şi antiaeriană;

 - Rachete navale şi antiaeriene;
 - Arme sub apă;
 - Comunicaţii navale şi observare sem na-  

lizare;
 - Radiolocaţie navală;
 - Hidroacustică;
 - Motoare şi maşini navale;
 - Motoare şi instalaţii electrice navale.

Programele de studii şi conţinuturile 
învăţământului pentru formarea maiştrilor 
militari se proiectează şi se desfăşoară 
diferenţiat, corespunzător specialităţilor 
militare în care aceştia urmează să fie 
confirmaţi şi încadraţi pe funcţii.

Formarea maiştrilor militari de marină în 
activitate, se face numai pe filiera directă, 
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prin desfăşurare de învăţământ postliceal 
corespunzător nivelului 5 de calificare, în 
specialităţile militare aprobate de ministrul 
apărării naţionale şi pentru calificările 
profesionale acreditate de Agenţia Română 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar (ARACIP). Şcoala Militară de 
Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu” organizează şi desfăşoară şi 
cursuri de perfecţionare / specializare pentru 
maiştrii militari de marină în activitate.

Din Planul local de acţiune pentru 
dezvoltarea învăţământului profesional şi 
tehnic al judeţului Constanţa (PLAI) 2013-
2020, reies următoarele direcţii de acţiune 
pentru învăţământul profesional şi tehnic:

 - adaptări ale curriculum-ului în par-
teneriat cu beneficiarii (unităţile din Forţele 
Navale);

 - dezvoltarea parteneriatului cu bene-
ficiarii (unităţile din Forţele Navale) pentru 
asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instru-
irii practice a elevilor şi dezvoltarea formării 
continue a cadrelor didactice prin stagii de 
pregătire şi documentare;

 - asigurarea îndeplinirii standardelor 
de pregătire profesională (modelului absol-
ventului) prin implementarea sistemului de 
asigurare a calităţii în educaţie şi formare 
profesională;

 - asigurarea unei pregătiri de bază 
largi cu competenţe tehnice generale solide;

 - promovarea învăţării pe parcursul 
întregii vieţi.

În acest context, Viziunea şcolii constă 
în organizarea şi desfăşurarea procesului de 
învăţământ în şcoală, astfel încât pregătirea 
teoretică şi practică a elevilor să determine 
integrarea acestora în unităţile din Forţele 
Navale într-un timp foarte scurt, coroborat cu 
asumarea următoarelor valori:

Competenţa – atribuţiunile trebuie înde-
plinite cu responsabilitate şi profesionalism 
prin aplicarea tuturor cunoştinţelor, aptitu-
dinilor, precum şi a experienţei dobândite.

Obiectivitatea – adoptarea unei atitudini 
imparţiale în desfăşurarea activităţilor.

Orientarea profesională – încurajăm 
orientarea profesională în şcoală, solicitând 
creativitate, curaj în asumarea riscurilor, 
focalizare pe motivare şi rezultate.

Integritatea – personalul şcolii îşi desfă-
şoară activitatea cu onestitate, bună – 
credinţă, consecvenţă şi responsabilitate.

Excelenţa – la nivelul şcolii, excelenţa este 
înţeleasă drept performanţă în materie de 
abordare originală, cu aplicaţii benefice, care 
câştigă în competiţie cu performanţele altora.

Aprecierea beneficiarilor - nu am exista şi 
nu am avea succes fără beneficiarii noştri şi 
pentru acest lucru suntem recunoscători.

Recunoaşterea valorii - prin activităţile 
noastre ne dorim să îi învăţăm pe elevi să 
identifice valoarea şi să le cultivăm respectul 
pentru aceasta.

Promovarea colegialităţii - un mediu de 
colegialitate bazat pe respect, integritate, 
amabilitate, libertatea de a se angaja în 
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dezbateri şi schimburi de idei, descoperire 
intelectuală şi responsabilitate profesională, 
respectând regulamentele militare.

Priorităţile stabilite, cu obiectivele asumate 
şi ţintele ce au fost atinse sunt rezultatul a:

 - existenţei unei bune colaborări cu 
reprezentanţii beneficiarilor, structurile ierar-
hic superioare şi reprezentanţii părinţilor;

 - existenţei unei oferte educaţionale 
adaptată la nevoile beneficiarilor;

 - derulării procesului de învăţământ în 
baza unei planificări şi organizări riguroase;

 - obţinerii de rezultate bune şi foarte 
bune de către elevi la concursuri şcolare pe 
diferite domenii de specialitate;

 - unei promovabilităţi şi a unei absol-
viri a cursurilor şcolii de 100%;

 - desfăşurării procesului de instruire cu 
personal didactic cu o bogată experienţă pro-
fesională şi pedagogică;

 - existenţei de personal didactic califi-
cat în proporţie de 100%;

 - organizării şi desfăşurării în cadrul 
şcolii, anual, a două Conferinţe naţionale de 
comunicări ştiinţifice, atât pentru elevi cât 
şi pentru cadrele didactice, activităţi ce se 
bucură de o largă participare atât la nivel 
judeţean cât şi naţional;

 - implicării elevilor în organizarea şi 
desfăşurarea de activităţi extracurriculare sta-
bilite în cadrul Consiliului Elevilor;

 - participării în vederea promovării 
instituţiei la un număr însemnat de activităţi 
de popularizare a ofertei educaţionale;

 - participării la exerciţii şi aplicaţii 
orga ni zate de către Statul Major al Forţelor 
Navale;

 - pregătirii permanente a cadrelor 
didactice în domeniul de specialiatate, cât şi 
psihopedagogic rezultând o plusvaloare şi un 
proces instructiv-educativ de calitate;

 - formării continue şi prin cursuri avan-
sate, cursuri de specialitate, cursuri de stat 
major şi cursuri de limbi străine;

 - existenţa a 3 cadre didactice ce des-
făşoară studii universitare de doctorat;

 - dotărilor existente în cabinete, 
labo ratoare şi atelier care se află într-o per-
manentă îmbunătăţire astfel încât să fie  
adaptate procesului de instruire, cât şi a nevo-
ilor elevilor;

 - fondului bogat de carte din cadrul 
bibliotecii şcolare, unde există un număr de 
35000 de volume;

 - utilizării fondurilor bugetare pentru 
îmbunătăţirea bazei materiale, precum şi 
către zonele identificate ca prioritare;

 - existenţei unui climat de muncă 
favorabil performanţei, o comunicare în timp 
util a deciziilor, precum şi a participării perso-
nalului şcolii în luarea deciziilor;

 - existenţei unui număr de 43 proto-
coale de colaborare atât cu unităţile de nave, 
cât şi cu instituţii de învăţământ civil;

 - desfăşurării unui număr de 5 cercuri 
tehnico-aplicative pentru elevii şcolii;

 - adaptării permanente a cadrelor 
didactice cu noile apariţii tehnice de la bordul 
navelor prin participarea acestora, anual, la 
stagii de documentare, dar şi la schimburi de 
experienţă şi de bune practice;

 - participării în calitate de membrii la 
activităţi organizate de către Corpul Volunta-
rilor de Mediu - Filiala Constanţa.

Şcoala are capacitatea de a şcolariza 
personalul necesar atât Forţelor Navale, cât şi 
altor beneficiari externi, în limita locurilor de 
cazare existente.

Dotarea catedrelor permite pregătirea în 
bune condiţii a elevilor astfel:

 - Catedra de „Ştiinţe Fundamentale” 
dispune de: cabinet management, labo-
rator de limba engleză şi o sală de forţă şi 
gimnastică;

 - Catedra de „Navigaţie şi Arme de 
Marină” dispune de: cabinet aparate electrice 
de navigaţie, 1 cabinet navigaţie, 1 cabinet 
de marinărie, 1 cabinet de manevra navei, 
cabinet artilerie navală, cabinet muniţii, cabi-
net rachete navale, cabinet arme sub apă, 
poligon marinărie, un poligon de artilerie, un 
poligon ASA;

 - Catedra de „Electronică şi Informa-
tică” dispune de: cabinet radio şi transmisiuni, 
cabinete de radiolocaţie (2), cabinet hidrolo-
caţie, laborator electronică, laboratoare infor-
matică (3) cu un număr de 32 calculatoare 
conectate la internet;

 - Catedra de „Electromecanică Navală” 
dispune de: cabinet motoare, cabinet maşini 
electrice, cabinet termotehnică şi frigoteh-
nică, laborator electrotehnică şi aparatură de 
măsură şi control şi un grup vitalitate.

Pentru desăvârşirea pregătirii marinăreşti 
a elevilor, începând cu anul 2003, fiecare 
nouă generaţie participă la marşuri de 
instrucţie organizate cu diferite prilejuri 
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de către Forţele Navale. Începând cu 2003, 
Nava Şcoală „Mircea”, după 7 ani de reparaţii, 
a executat primul marş de instrucţie în 
Marea Neagră şi Marea Marmara. Alături de 
membrii echipajului au făcut parte şi elevi 
ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu”. În premieră, 
la acest marş au participat 26 de eleve din 
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” şi 2 studente 
ale Academiei Navale, spulberând orice 
comentariu legat de o superstiţie străveche, 
referitoare la prezenţa femeilor la bordul 
navelor.

Tendinţa de a utiliza cele mai noi desco-
periri tehnologice reprezintă o constantă 
pentru flotele militare de astăzi, iar nevoia de 
a ţine pasul cu vremurile i-a făcut pe unii să 
aducă modificări de substanţă în pregătirea 
acestui corp tehnic. Marina Militară Elenă 
a trecut la pregătirea universitară a acestor 
tehnicieni cu o durată de 3 ani, menţinând-o 
pe cea specific ofiţerilor la 4 ani. Seamănă 
foarte mult cu ce s-a întâmplat şi în societatea 
românească cu asistenţii medicali, care 
astăzi au la dispoziţie specializarea Asistenţă 
Medicală Generală cu durata studiilor 
universitare de 4 ani.

Italienii au ales alt model, astfel în Scuola 
Sottufficiali della Marina Militare din  
Taranto studiile se întind pe 3 ani, iar în 
acest timp elevii sunt şi studenţi în cadrul 
Universităţii din Bari, situată în apropiere.

Marinarii au fost întotdeauna prietenii 
noului şi au fost militarii mai puţin 
conservatori, care au ştiut să răspundă rapid 
la provocările viitorului şi de aceea au rămas 
... aparte.
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Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” este 
dispusă la intrarea în renumita şi pitoreasca 
pădure-parc „Trivale” din localitatea Piteşti.

În unele lucrări, bazate pe informaţiile 
din cronicile medievale interne, pe tradiţii şi 
legende, întemeietorul de ţară Basarab I este 
considerat fondatorul  oraşului Piteşti. 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”, 
este o instituţie de prestigiu a învăţământului 
militar postliceal  românesc, purtătoare a 
valorilor, tradiţiilor militare şi moştenirii 
cultural-educative a tuturor celorlalte şcoli de 
formare a maiştrilor militari şi subofiţerilor care 
au precedat-o. Şcoala ocupă un loc distinct 
în structura învăţământului militar, fiind 
singura instituţie de învăţământ postliceal 
din Forţele Terestre care asigură formarea şi 
pregătirea profesională a maiştrilor militari şi 
subofiţerilor necesari atât Forţelor Terestre, 
direcţiilor centrale, comandamentelor de 
armă, serviciilor specializate din structurile 
centrale, cât şi altor beneficiari din sistemul 
naţional de securitate, apărare şi ordine 
publică, precum şi beneficiarilor externi cu 
care sunt încheiate protocoale. 

Pregătirea elevilor şi cursanţilor în şcoală 
constituie fundamentul pentru dezvoltarea 
ulterioară a maiştrilor militari şi subofiţerilor. 
Aceştia constituie o categorie de personal 
profesionalizat al armatei, purtătoare a 
valorilor şi tradiţiilor militare ale poporului 
român care întruchipează luptătorul şi 
specialistul militar, capabil să conducă, să 
instruiască şi să motiveze personalul din 
subordine pentru îndeplinirea misiunilor 
ce-i revin. Ei sunt lideri militari capabili să 
conducă şi să instruiască subordonaţii prin 
puterea exemplului personal şi folosirea 

FORMAREA MAIŞTRILOR MILITARI  
ŞI SUBOFIŢERILOR CA LIDERI 
MILITARI DIN FORŢELE TERESTRE
Maior Gheorghe BOBIŢOIU*

∗ Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 
Terestre „BASARAB I”, instructor superior.

propriei experienţe, să impună şi să menţină 
standardele de pregătire şi comportare, să 
se îngrijească de subordonaţi, să asigure 
mentenanţa tehnicii din dotare şi să se 
adapteze schimbărilor specifice mediului 
militar şi ale societăţii, în general. La 
absolvirea programelor de studii postliceale 
vor îndeplini funcţii de la baza ierarhiei 
militare conform armelor şi specialităţilor 
militare pentru care au fost instruiţi de nivel 
echipă/grupă, echipaj, piesă/instalaţie de 
lansare, post de cercetare, autostaţie, grup 
şi similarele acestora. Necesitatea formării 
maiştrilor militari şi subofiţerilor ca lideri 
militari, cu ample şi multiple semnificaţii 
şi determinări, în special generate de 
caracteristicile spaţiului de luptă al viitorului, 
solicită un sistem educaţional militar 
performant, menit a fundamenta, organiza 
şi aplica strategii eficiente care să concure la 
formarea competenţelor viitorilor absolvenţi, 
între care competenţa de lider devine una de 
maximă importanţă şi actualitate.

Realităţile ultimilor ani au adus în 
discuţie, cu şi mai mare atenţie nevoia 
formării maiştrilor militari şi subofiţerilor ca 
lideri militari ca o consecinţă a modului de 
concepere şi ducere a acţiunilor militare, 
în special, în câmpul tactic confruntat cu 
situaţii imprevizibile şi des schimbătoare, 
şi în care cibernetizarea, războiul bazat pe 
reţea, prezenţa unei tehnici şi armament înalt 
perfecţionate sunt corelate cu desfăşurarea 
unor acţiuni asimetrice.
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Activităţile de învăţământ se organizează 
şi se desfăşoară pe baza manualelor de 
luptă şi a instrucţiunilor de specialitate în 
vigoare, corespunzător standardelor de 
perfor manţă, planurilor de învăţământ, 
programelor analitice, programelor de 
instrucţie pentru misiuni şi a programelor 
de instrucţie individuală specifice armei/
specialităţii militare.

Învăţământul şi instrucţia pentru formarea 
şi dezvoltarea profesională a maiştrilor militari 
şi subofiţerilor se organizează în conformitate 
cu principiile învăţământului militar, aşa cum 
sunt prevăzute în „Concepţia de formare, 
dezvoltare profesională şi utilizare a maiştrilor 
militari şi subofiţerilor în Armata României”, 
precum şi cu principiile care guvernează 
învăţământul preuniversitar. 

Întrucât consider că principala misiune a 
Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a 
Forţelor Terestre „BASARAB I” pe timp de pace 
o constituie instruirea cât mai apropiată de 
realităţile spaţiului de luptă integrat, prezint 
câteva consideraţii cu privire la transformarea,  
dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României,  

precum şi modernizarea învăţământului 
militar.

Învăţământul militar trebuie să urmeze 
aceleaşi etape de transformare pe care le 
parcurge învăţământul naţional.

În cadrul fiecărei etape se impune 
identificarea nevoilor reale de pregătire a 
resursei umane necesare structurilor din 
Forţele Terestre, pe categorii de personal, 
potrivit politicilor naţionale şi ale NATO în 
domeniu şi în funcţie de complexitatea 
acţiunilor militare.

Obiectivele educaţionale, organizarea 
sistemului şi structura programelor de 
învăţământ militar trebuie să asigure 
personalului posibilitatea formării compe-
tenţelor şi capacităţilor, atât pentru exer-
citarea profesiei militare, cât şi pentru 
integrarea în viaţa civilă.

Nivelul de instrucţie a unei subunităţi 
din Forţele Terestre este influenţat în mod 
direct de doi factori determinanţi, resursele 
şi instructorii. Dacă în cazul resurselor 
este evident că influenţele exterioare - 
restricţii bugetare, legislative sau sociale - 
produc limitări evidente, calitatea liderilor 
responsabili cu instrucţia unităţilor şi 
subunităţilor este însă direct proporţională 
cu preocuparea sistemului pentru formarea 
acestora.

Formarea şi dezvoltarea liderului militar 
este un proces continuu şi care nu se încheie 
cu momentul absolvirii unei forme de 
pregătire. Competenţa de lider a maistrului 
militar şi subofiţerului din Forţele Terestre, 
le asigură acestora capacitatea de a atinge 
calităţi şi performanţe superioare atât la nivel 



EDIŢIA A II-A, NUMĂRUL 13/2018

MANAgEMENtUL REsURsELoR UMANE îN ARMAtA RoMâNIEI

41

colectiv, cât şi individual, reprezentând un 
aspect esenţial al procesului de formare a  
maistrului militar şi subofiţerului din Forţele 
Terestre. 

Adaptarea la tendinţele de evoluţie 
a spaţiului de luptă integrat înseamnă 
modificarea permanentă a datelor pe baza 
cărora se elaborează concepţii, planuri şi 
programe de instrucţie şi, implicit, necesitatea 
de reluare parţială sau integrală a procesului 
de analiză şi planificare. 

Acceptarea principiului schimbării 
permanente determină ca metodele de 
desfăşurare a instrucţiei să ţină pasul cu aceste 
schimbări pentru ca scopul stabilit instrucţiei 
- realizarea capacităţii operaţionale pentru 
îndeplinirea misiunii - să fie îndeplinit. Aceasta 
presupune o perfecţionare permanentă a 
metodelor de instrucţie a personalului pentru 
a putea îndeplini misiunea ordonată.

Modernizarea instrucţiei nu înseamnă 
neapărat renunţarea la acele instrumente de 
lucru care şi-au dovedit eficienţa în decursul 
timpului. Acestea trebuie perfecţionate şi 
generalizate.

Într-o lume în care războiul se câştiga, 
în primul rând, datorită superiorităţii în 
plan mental - atitudine, capacitatea de 
prognoză, capacitatea de analiză, sinteză şi 
luarea deciziei, a utilizării corespunzătoare 
a resurselor la dispoziţie, precum şi a 
factorului timp - culegerea, transmiterea şi 
procesarea informaţiei în timp real, viteza 
de reacţie, luarea deciziei într-un interval de 

timp mai mic decât adversarul, devansarea 
permanentă a adversarului în plan acţional, 
nu este loc pentru oameni rutinaţi, care se 
adaptează cu greutate, într-un cuvânt nu este 
loc pentru neprofesionişti.

Transformarea mentalităţii este definitorie 
pentru optimizarea instrucţiei şi nu este 
uşoară, iar pentru unii ar putea fi imposibilă. 
De aceea primul pas care trebuie făcut 
în acest sens, este cunoaşterea de sine. 
Autocunoaşterea trebuie să fie permanent 
însoţită de autoverificare şi dorinţa de 
autodepăşire. Toate acestea au o contribuţie 
mare la îndeplinirea dezideratului ca fiecare 
militar să fie un profesionist, în domeniul lui. 
Atingerea acestui nivel de profesionalism - 
expert sau specialist - este o condiţie esenţială 
pentru punerea în aplicare a conceptului de 
modularitate structurală şi interoperabilitate, 
care să permită îndeplinirea oricărui tip de 
misiune asumată în cadrul Alianţei.

Valoarea formării oamenilor pentru 
acţiunea militară este dată de fundamentele 
unei educaţii morale sănătoase, în cadrul 
căreia caracterul devine elementul prioritar. 
Orice organizaţie militară are proprii arbitrii 
morali, acei militari care prin cuvintele şi 
faptele lor stabilesc standarde de conduită 
morală. Desigur pentru aceasta este necesar 
ca fiecare militar să cunoască, să înţeleagă 
şi să manifeste un comportament moral 
clădit cu sfinţenie pe atributele şi notele 
caracteristice liderului de caracter.
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Orientarea sistemelor organizaţionale 
spre integrarea sistemelor de învăţare organi-
zaţională a devenit o necesitate a evoluţiilor 
contemporane. Interesul acestora s-a 
manifestat prin implementarea conceptului de 
„feed-back organizaţional” bazat pe sisteme de 
acumulare a experienţei. Elaborarea „lecţiilor 
învăţate” contribuie, ca principal produs al 
feedback-ului organizaţional, la formarea 
şi dezvoltarea profesională a luptătorului, 
specialistului şi liderului militar, precum şi la 
realizarea coeziunii pentru luptă a structu-
rilor militare în scopul atingerii/ menţinerii 
capacităţii operaţionale a structurilor militare, 
necesară îndeplinirii misiunilor stabilite. 
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
a Forţelor Terestre „BASARAB I” este pregătită 
pentru orice fel de confruntări. 

Concluzia este aceea că procesul de 
formare ca lideri militari a maistrului militar 
şi subofiţerului din Forţele Terestre constituie 
o componentă fundamentală a procesului de 
formare care este destul de bine conturat în 
activitatea S.M.M.M.S.F.T. „BASARAB I”, însă, 
comportă şi necesită îmbunătăţiri, ajustări şi 
actualizări.

Bibliografie
1. Petrescu, I., Liderul între graniţele ştiinţei şi 

artei, Bucureşti Editura Expert, 2010.
2. Monografia Şcolii Militare de Maiştri Militari 

şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” , 
Piteşti, 2006.

3. Legea 1 din 2011 ,,Legea educaţiei naţionale”.
4. www.unap.ro/ro doctorat/teze doctorat 

rezumate 2016.





EDIŢIA A II-A, NUMĂRUL 13/2018

MANAgEMENtUL REsURsELoR UMANE îN ARMAtA RoMâNIEI

43

La 28 de ani de la Revoluţia din 
decembrie 1989 dispunem de şcoli militare 
de învăţământ postliceal la toate cele trei 
categorii de forţe al Armatei, dar suntem 
încă în faza de elaborare a unei viziuni 
despre ceea ce ar trebui să fie învăţământul 
postliceal militar la nivelul anilor în care ne 
aflăm. Din acest motiv, am ales să scriu câteva 
impresii despre ceea ce cred eu că ar trebui 
să schimbăm în această formă de învăţământ, 
câteva perspective şi priorităţi de dezvoltare. 
Prin aceste cuvinte nu doresc să aduc critici 
acţiunilor întreprinse de cei care au încercat 
să dezvolte învăţământul postliceal militar 
până la această dată, ci mai degrabă, să ofer 
un punct de vedere personal care ar putea 
sprijini efortul comun de aliniere a acestuia  
la cerinţele actuale ale învăţământului 
naţional şi, nu în ultimul rând, la evoluţia 
tehnicii secolului în care ne aflăm.

Legea educaţiei naţionale nr.1 din 2011 
include învăţământul postliceal în categoria 
învăţământului terţiar nonuniversitar, cel 
mai înalt nivel al sistemului de învăţământ 
preuniversitar, ceea ce sporeşte semnificativ 
rolul acestuia în sistemul educaţiei naţio-
nale, absolvenţii dobândind o calificare 
profesională recunoscută la nivel naţional. 
Sistemul de învăţământ militar nu face notă 
discordantă faţă de sistemul de învăţământ 
naţional, aşadar conţine o componentă de 
învăţământ militar postliceal destinat exclusiv 
formării maiştrilor militari şi subofiţerilor.

După anul 1990, odată cu sfârşitul epocii 
comuniste, personalul militar a exprimat, 
aproape la unison, dorinţa de echivalare a 
studiilor militare din fostele şcoli militare cu 
altele civile similare, ceea ce a declanşat o 
adevărată campanie pentru obţinerea unor 
calificări profesionale recunoscute la nivel 
naţional odată cu absolvirea unei instituţii 

PRIORITĂŢI ŞI PERSPECTIVE  
ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POSTLICEAL 
MILITAR
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militare de învăţământ. Astăzi ne aflăm în 
situaţia de a recunoaşte că nu a fost o alegere 
potrivită şi că trebuie să revedem priorităţile 
şi să calculăm paşii care trebuie urmaţi pentru 
a direcţiona învăţământul postliceal militar 
către obţinerea unor competenţe specifice 
posturilor pe care absolvenţii le vor ocupa în 
sistemul apărării naţionale.

Din punct de vedere personal, priorităţile 
învăţământului militar postliceal sunt:

 - realizarea principiului unicităţii 
conducerii învăţământului la nivelul 
Ministerului Apărării Naţionale;

 - creşterea nivelului instituţional al 
unităţilor de învăţământ militar postliceal şi a 
independenţei organizaţionale şi decizionale;

 - crearea unui sistem de evaluare şi 
asigurare a calităţii învăţământului, propriu 
Ministerului Apărării Naţionale;

 - eliminarea diferenţelor dintre 
drepturile şi obligaţiile personalului didactic 
civil şi instructorii militari şi acordarea unor 
facilităţi suplimentare personalului militar;

 - refacerea corpului profesoral şi 
crearea unui sistem de evoluţie în carieră a 
personalului didactic militar;

 - realizarea unei analize ocupaţionale, 
respectiv a atribuţiilor funcţiilor pe care vor fi 
încadraţi absolvenţii, elaborarea standardelor 
ocupaţionale şi a standardelor de pregătire 
profesională;

 - regândirea necesităţilor de pregătire 
şi, implicit, a planurilor-cadru şi programelor 
şcolare/analitice având în vedere noua 
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tehnică militară care va intra în înzestrarea 
unităţilor militare;

 - concentrarea pregătirii pe 
competenţele necesare posturilor pe care 
vor fi încadraţi absolvenţii învăţământului de 
formare iniţială şi continuă;

 - menţinerea învăţământului de 
formare iniţială a maiştrilor militari şi 
subofiţerilor la nivelul învăţământului 
postliceal naţional de nivel 5;

 - dezvoltarea instituţională a şcolilor 
militare de învăţământ postliceal militar şi 
completarea misiunii de formare iniţială cu 
cea de formare continuă;

 - creşterea nivelului de educaţie socială 
a elevilor prin activităţi extracurriculare în 
comunitate;

 - menţinerea principiului economi-
cităţii în finanţarea formării iniţiale şi continue 
fără a deveni nostalgici ai vremurilor trecute 
când formarea iniţială se realiza pe o perioadă 
de 2 şi 3 ani.

Tradiţia ne-a învăţat că ierarhia 
instituţională este formată din corpuri de 
personal aflate pe niveluri diferite, fiind, 
implicit, subordonate unele altora (ofiţeri, 
maiştri militari, subofiţeri şi personal civil 
contractual). Fiecare corp de militari are locul 
şi rolul lui în funcţionalitatea sistemului, iar 
în rândul instructorilor militari cred că ar 
trebui să existe o carieră didactică similară 
pentru toate categoriile de militari, fără 
mari diferenţe salariale toţi practicând, de 
fapt, aceeaşi meserie, aceea de dascăl. Altfel, 
maiştrii militari şi subofiţerii vor avea în 
continuare frustrări şi nemulţumiri, efectul 
fiind de cele mai multe ori părăsirea sistemului 
de învăţământ de către aceştia.

Nu vreau să se înţeleagă că susţin ideea 
situării corpurilor de militari pe acelaşi palier 
şi eliminarea diferenţelor de statut, ci mai 
degrabă, reconstruirea unui corp didactic, în 
prezent în mare măsură decimat, din rândul 
întregului personal militar cu abilităţi, studii 
şi vocaţie pentru meseria de dascăl.

Aşa cum spuneam mai sus, refacerea 
corpului profesoral şi crearea unui sistem 
de evoluţie în carieră a personalului 
didactic militar este una dintre priorităţile 
învăţământului postliceal militar. Având în 
vedere resursa umană existentă în acest 
moment în Armata României, consider că 
selecţionarea riguroasă a personalului cu 
calităţi didactice şi profesionale potrivite 
pentru o carieră în învăţământul postliceal 
militar este impetuos necesară, existând 
întrebarea firească: „Cum determinăm acele 
persoane să renunţe la posturile pe care sunt 
încadrate şi au confortul stabilităţii şi, mai mult, 
beneficiază de solde mai mari, să urmeze o 
carieră didactică într-o instituţie de învăţământ 
postliceal militar?”. 

Răspunsul la această întrebare este 
simplu şi se poate rezolva prin reglementări 
interne care să crească atractivitatea acestor 
posturi, în special în rândul maiştrilor 
militari şi subofiţerilor, astfel: funcţiile de 
instructori militari să fie unice, ierarhizate 
pe 3-4 niveluri în mod similar pentru toate 
categoriile de cadre militare, ofiţeri, maiştri 
militari şi subofiţeri (instructor, instructor 
principal, instructor superior etc.); există 
un mare potenţial de personal didactic în 
rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor care 
poate fi motivat să aleagă o carieră didactică 
prin creşterea atractivităţii posturilor de 
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instructori şi s-ar rezolva şi problema carierei 
didactice a acestor categorii de personal;

 - aceste funcţii să fie diferenţiate pe 
categorii de personal - ofiţeri, maiştri militari, 
subofiţeri;

 - coeficientul de ierarhizare al tuturor 
funcţiilor de instructor să fie cel prevăzut în 
lege pentru ofiţeri, indiferent de categoria 
de personal care ocupă aceste funcţii, la 
un nivel superior altor posturi de ofiţeri 
din unităţile operaţionale; criteriile de 
selecţionare pentru ocuparea acestor posturi 
să fie conforme legislaţiei naţionale şi militare 
(studii superioare în domeniu etc.) şi să 
respecte principiul competenţei. Schimbările 
legislative din ultima perioadă au determinat 
numeroase ieşiri din sistem şi, din păcate, 
dascălii militari au ales calea pensionării, 
cei mai mulţi dintre ei fără a transmite 
învăţămintele lor generaţiilor următoare. 
Mulţi dintre noi ne aducem aminte, cu 
plăcere, de dascălii noştri din şcoala militară şi, 
aproape de fiecare dată, regretăm schimbările 
petrecute în perioada postrevoluţionară în 
învăţământul postliceal militar, repetând 
de multe ori cuvintele „înainte era mai bine”, 
aceste cuvinte devenind aproape familiare 
de fiecare dată. Oricine a auzit de meseria de 
dascăl, de instructor militar. Toată lumea ştie 
care este rolul instructorului militar. Ce face 
un instructor militar în viziunea unora? Merge 
la clasă pentru câteva ore, dictează din carte 
şi dă teste, ba mai are şi pretenţii salariale şi 
de management al sistemului de învăţământ, 
înaintea unora care au muncit din greu pentru 
obţinerea unor „diplome de conducători” şi 
solicită acordarea unor facilităţi suplimentare 
faţă de ceilalţi militari. Oare chiar aşa să 
fie? Noi, dascălii militari, cei care suntem în 
câmpul muncii, ştim că nu e deloc aşa, că 
această afirmaţie e foarte departe de adevăr, 
deşi, ce-i drept, sunt şi oameni de acest gen. 
Dar câţi dintre “critici” se gândesc şi la efortul 
intelectual pe care îl depune un instructor la 
clasă, la câte teme sau teste are de corectat, 
la câte pregătiri trebuie să facă înainte de a 
intra la ore sau pentru examene, concursuri, 
performanţe? Sau de ce nu, la ce înseamnă 
să vorbeşti elevilor 4 sau 6 ore pe zi? Câţi 
dintre aceştia se gândesc la faptul că mulţi 
instructori militari nu-şi pot lua concediul de 
odihnă în lunile iulie sau august, la faptul că 
trebuie să ascundă elevilor toate problemele 
personale? Cred că doar noi, cei ce ne aflăm 
zilnic în faţa ochilor plini de curiozitate sau 

interes ai elevilor noştri, suntem conştienţi că 
avem o profesie unică, aceea de a transmite 
cunoştinţe noi în aşa fel încât să fie asimilate 
şi prelucrate ulterior, dar şi o misiune foarte 
importantă, de a forma oameni şi militari. 
Cineva spunea că cea mai grea meserie este 
cea în care trebuie să lucrezi cu oameni. 
Eu aş adăuga: cea în care lucrezi cu suflete 
de oameni, cea în care formezi caractere, 
personalităţi, dar şi să acorzi afecţiune 
elevilor. Meseria de dascăl militar este altceva 
decât cea de militar. Nu cred că lecţia poate 
fi predată sau asimilată cu drag de către 
elevii noştri dacă ea nu conţine şi un strop 
de afecţiune faţă de ei, zilnic, în fiecare oră, la 
fiecare lecţie.

Noi, dascălii militari, suntem altfel de 
oameni, empatici, sensibili şi rezonăm 
odată cu elevii noştri, ne bucurăm şi suferim 
împreună cu aceştia la succesele sau eşecurile 
lor, îi încurajăm de fiecare dată, cu toate că, 
în sufletul nostru, există de multe ori mari 
îndoieli, fără a-i face pe aceştia să simtă vreo 
slăbiciune din partea noastră, pentru că 
ne-am ghidat întotdeauna după principiul 
exemplului personal.

O altă prioritate a învăţământului militar 
postliceal aş putea-o numi „maistrul militar 
şi subofiţerul, un altfel de specialist”. Epoca în 
care trăim ne cere să ne adaptăm rapid noilor 
cerinţe tehnologice de cunoaştere, operare 
şi mentenanţă într-un ritm care să ţină pasul 
schimbărilor actuale. 

Tehnologia nouă a echipamentelor 
militare presupune regândirea curriculumului 
pentru formarea iniţială şi, nu în ultimul rând, 
pentru perfecţionarea /specializarea în armă 
pe tehnică militară modernă.

Cred că, pentru a ţine pasul cu celelalte 
armate aliate, va trebui rapid să regândim 
întregul sistem de învăţământ postliceal 
militar, să renunţăm la şcoala tradiţională 
românească şi să ne reorientăm pregătirea 
spre formarea acelor competenţe de operare 
şi mentenanţă la un nivel care să asigure 
certificarea pe tipul de tehnică. 

Pentru a fi mai direct, vreau să spun că 
noul maistru militar sau subofiţer nu mai 
trebuie să cunoască sensul curentului electric 
prin circuit sau sensul fizic al unor lucrări de 
mentenanţă, ci trebuie să capete deprinderi 
de operare şi modalităţi de remediere a 
deranjamentelor pe loc, precum şi executarea 
mentenanţei de nivel mic, specifice profesiei, 
durata pregătirii actuale fiind suficientă. 
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Menţinerea principiului economicităţii în 
finanţarea formării iniţiale, în fond a duratei 
de pregătire, este o perspectivă de care să 
ţinem cont şi trebuie să renunţăm la ideea 
formării unor maiştri militari şi subofiţeri 
multilateral dezvoltaţi.

Nu trebuie să cădem pradă tendinţelor 
actuale de negare a competenţelor profe-
sionale civile din învăţământul postliceal 
militar, ci trebuie să învăţăm şi să acceptăm 
faptul că învăţământul naţional are un avans 
considerabil, să luăm ceea ce este bun, 
iar misiunea noastră trebuie să fie de a ne 
alinia rapid cerinţelor naţionale specifice 

învăţământului postliceal, chiar de a le depăşi 
şi a ne reorienta pregătirea pe cerinţele 
funcţiilor militare. Aceasta se poate realiza 
prin elaborarea standardelor ocupaţionale, 
a standardelor de pregătire profesională 
specifice profesiilor militare şi elaborarea unui 
curriculum axat pe competenţele primelor 
funcţii, în cazul formării iniţiale, ulterior 
celorlalte funcţii prin formare continuă.

Închei acest articol cu promisiunea, că 
voi aborda în ediţiile viitoare şi alte priorităţi 
şi perspective ale învăţământului postliceal 
militar enunţate în acest conţinut.
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Învăţământul la distanţă este o formă 
modernă de pregătire, care se utilizează 
atât la nivel universitar, cât şi la cursurile de 
formare continuă. Este folosit de milioane de 
studenţi din întreaga lume şi, de câţiva ani, 
este prezent şi în universităţile româneşti. 
Această formă de organizare a procesului 
didactic nu presupune prezenţa zilnică a 
studentului la cursuri, însă implică 
participarea la activităţile 
tutoriale şi asistate, precum 
şi efectuarea temelor de 
control.

Necesitatea imple-
mentării  unui astfel de 
tip de învăţământ nu 
mai constituie în secolul 
21 un simplu deziderat, 
ci un element esenţial care 
trebuie să facă parte în mod  
indubitabil din strategia de 
pregătire continuă a personalului 
MApN**. De altfel, strategia NATO 
pe linia pregătirii şi instruirii continue a 
personalului pune un accent evident pe 
această formă de pregătire***.

Învăţământul la distanţă reprezintă un 
proces de învăţământ flexibil care permite 
instruirea în condiţii optime a unor largi 
categorii de beneficiari cu un consum redus 
de resurse materiale şi umane. Învăţământul 
la distanţă, bazat pe forme şi metode 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL DISTRIBUIT LA DISTANŢĂ, 
O FORMĂ MODERNĂ ŞI EFICIENTĂ PENTRU 
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A 
SPECIALIŞTILOR DIN DOMENIILE COMUNICAŢII, 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE 
CIBERNETICĂ DIN ARMATA ROMÂNIEI
Locotenent-colonel Laurenţiu IRIMIA*

∗ Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „Decebal”, 
şef secţie cercetare, dezvoltare şi reglementări în armă.
** Luminița Giurgiu, Ghiță Bârsan, Dănuț Moşneanu, Aspects 
of e-Learning and Knowledge Management Convergence 
in Knowledge-Based Society, International Conference on 
Applied Social Science 2011, Changsha, China.
*** NATO e-Learning Concept, 2014.

moderne, transformă şi îmbunătăţeşte 
experienţa de predare şi învăţare prin 
utilizarea de grafică, video şi animaţie, 
realitate virtuală, chestionare şi evaluări, 
precum şi lucru colaborativ între cursanţi, cu 
sau fără participarea instructorilor. Furnizarea 
materialelor de învăţare pe orice dispozitiv, 
oriunde, oricând, prin utilizarea unor metode 
moderne de instruire, precum şi a celor mai 

recente tehnologii în domeniul comuni- 
caţiilor şi tehnologiei infor maţiei, 

determină îmbunătăţirea efica-
cităţii instruirii.

Modernizarea dome-
niului comunicaţiilor şi 
tehnologiei informaţiei 
reprezintă un proces 
complex şi continuu 
pentru Armata României 

şi reprezintă o condiţie 
esenţială pentru realizarea 

interoperatibilităţii în cadrul 
operaţiilor multina ţionale şi 

naţionale. Acest fapt presupune 
achiziţia şi dotarea cu tehnică de 

ultimă generaţie de comunicaţii şi tehnologia 
informaţiei, care să corespundă cerinţelor şi 
standardelor asumate de Armata Română. 
Formarea profesională iniţială şi continuă 
a personalului din arma comunicaţii şi 
informatică în vederea asigurării sprijinului 
CIS presupune acumularea de cunoştinţe 
noi, precum şi formarea şi dezvoltarea de 
deprinderi, care sunt într-un volum din ce în ce 
mai mare şi de un înalt grad de tehnologizare. 
Astfel, într-un mediu în continuă schimbare 
şi foarte tehnologizat, procesul de instruire 
trebuie să progreseze, să se adapteze noilor 
cerinţe. Sistemul de învăţământ la distanţă 
poate fi o variantă prin care personalul din 
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arma comunicaţii şi informatică poate să-şi 
formeze deprinderile pentru a face faţă noilor 
cerinţe ale războiului modern.

Conform portalului e-Learning NATO, 
învăţământul la distanţă, care utilizează 
tehnologii pentru a furniza sau a îmbunătăţi 
metodele tradiţionale de invăţământ, este 
una dintre zonele cu cea mai rapidă creştere 
a capacităţilor de educaţie şi formare a NATO. 
Învăţarea electronică (e-Learning) este un 
instrument important prin care se formează 
şi se perfecţionează într-un mod performant 
personalul din NATO şi ţările partenere, 
într-un mod eficient din punct de vedere al 
costurilor. Capacităţile sale pot oferi unui 
număr nelimitat de forţe o educaţie şi o 
formare profesională de înaltă calitate, pentru 
a spori pregătirea misiunii****.

Avantajele oferite de învăţămânul la 
distanţă sunt:

 - oferă posibilitatea învăţării continue 
şi dezvoltarea profesională;

 - schema de învăţământ este flexibilă, 
ceea ce permite îmbunătăţirea calităţii 
învăţării, având ca rezultat utilizarea mai 
eficientă a resurselor umane existente;

 - contribuie la dezvoltarea unor 
abilităţi de autoinstruire într-o atmosferă 
relaxantă atât pentru cursant, cât şi pentru 
tutore sau profesor;

 - cursanţii învaţă în mod independent, 
în ritmul lor, în locul şi timpul pe care ei îl aleg. 
De asemenea, cursanţii pot să se concentreze 
pe zonele sau temele care sunt cele mai 
dificile sau, dacă este necesar, pot relua unele 
segmente ori de câte ori este nevoie;

 - învăţământul la distanţă oferă 
flexibilitate cursanţilor datorită accesibilităţii 
sale 24 ore din 24, 7 zile din 7. Acesta oferă 
o disponibilitate  a cursurilor, care  permit 
cursanţilor să le parcurgă oricând doresc sau 
timpul le permite;

 - autoorganizarea timpului de studiu  
(motivaţie crescută, planificarea timpului 
şi capacitatea de analiză şi sinteză a 
conţinuturilor predate);

 - învăţământul la distanţă răspunde 
nevoilor unui public dispersat geografic. 
Din cauza lipsei de constrângeri privind 
locaţia, se poate oferi acces la instruire şi 
educaţie într-o mai mare măsură decât prin 
metodele tradiţionale. Cursanţii au nevoie 
de acces la un calculator cu o conexiune la 
reţeaua INTERNET sau INTRAMAN. Alternativ, 

**** www.act.nato.int/elearning

cursanţii pot descărca lecţiile şi apoi să le 
utilizeze atunci când au timp disponibil sau 
după terminarea cursului;

 - locul de învăţare este liber ales 
- depinde de mijlocul utilizat pentru 
distribuirea materialelor de învăţat (învăţarea 
la locul de muncă, acasă);

 - alegerea modalităţii de învăţare – 
învăţarea activă sau pasivă, niveluri diferite 
de interacţiune: „clasice” materiale scrise pe 
lângă notiţele proprii, simulări interactive, 
discuţii cu alţi cursanţi (e-mail, forum, chat), 
mai multe componente multimedia - grafică, 
animaţii, sunet;

 - încercarea practică a diferitelor 
tehnologii – se pot dobândi nu numai 
informaţii despre ceea ce se învaţă, ci şi 
cunoştinţe suplimentare şi abilităţi legate de 
utilizarea diferitelor tehnologii;

 - învăţământul la distanţă oferă 
posibilitatea de a pune în aplicare 
instrumente de învăţare prin colaborare prin 
forumuri de discuţii  sau de a vorbi cu colegii 
de clasă şi instructorii de la distanţă prin chat, 
fără limitări de timp şi de locaţie;

 - costul total redus este probabil 
factorul cel mai influent pentru utilizarea 
învăţământului la distanţă. Deşi, iniţial, este 
costisitor prin necesitatea de a produce 
material educaţional, ulterior sunt economii 
de costuri, deoarece poate suporta un număr 
nelimitat de cursanţi. De asemenea, apar 
economii privind  reducerea costurilor legate 
de cazarea şi deplasarea cursanţilor;

 - posibilitatea de a lucra în timpul 
desfăşurării cursurilor.

Învăţămantul la distanţă poate fi folosit 
într-o varietate de forme şi condiţii: ca metodă 
unică de pregătire, ca metodă de a oferi 
diverse cursuri de perfecţionare, care ajută 
la menţinerea unor abilităţi, precum şi prin 
metoda blended learning. Potrivit concepului 
NATO de e-Learning, acesta cuprinde: 
ADL – Advanced Distributed Learning, 
CBT- Computer Based Training, Immersive 
Learning, m-Learning şi Collaborative 
Learning. 

ADL – Advanced Distributed Learning 
este forma comună de învăţământ la distanţă 
prin care se oferă cursuri de instruire sau 
de formare profesională care sunt furnizate 
printr-o reţea de calculatoare folosind un 
browser standard (reţelele folosite pot fi 
INTERNET sau INTRAMAN).
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CBT - Computer Based Training oferă 
cursuri folosind CD-uri sau alte forme de 
stocare. Această metodă nu foloseşte reţelele 
de calculatoare pentru difuzarea informaţiilor 
şi, din motivul că informaţia nu mai poate fi 
actualizată, nu prea se mai foloseşte. 

Immersive Learning foloseşte un mediu 
simulat pe calculator care reproduce o realitate 
3D. Prin simulări interactive, un cursant sau 
echipe de cursanţi pot să dobândească sau 
să-şi dezvolte abilităţi printr-o gamă largă de 
activităţi educaţionale. Asfel, conceptul de 
gamming poate fi folosit pentru a instrui şi 
educa. 

M-Learning foloseşte dispozitivele infor-
matice portabile conectate wireless la 
reţea. Acest fapt aduce noi oportunităţi de 
interacţiune şi noi provocări pentru mediul 
de instruire. Folosind capabilităţile GPS ale 
dispozitivelor mobile se pot oferi materiale 
de învăţare dinamice şi ghida cursanţii în 
timpul antrenamentelor; de asemenea, se 
poate furniza acces imediat şi particularizat 
pentru fiecare cursant.

Collaborative Learning oferă forma de 
învăţământ la distanţă colaborativ prin 
forumuri de discuţii, webminarii şi webcast-
uri. Acesta permite schimbul activ de discuţii 
şi idei, atât între tutore şi cursanţi, cât şi între 
mai mulţi cursanţi. Acest schimb activ de 
discuţii şi idei promovează gândirea critică 
dezvoltă şi capacitatea de lucru în echipă.

Blended learning îmbină metoda de 
învăţământ la distanţă cu metoda de 
învăţământ clasică, într-o clasă tradiţională, 
faţă în faţă. Această metodă combină cele 
mai bune caracteristici ale învăţământului 
la distanţă (accesibilitate, disponibilitate,  
costuri reduse) cu cele oferite de învăţă-
mântul în clasă (interacţiune socială). Această 
metodă oferă posibilitatea de a combina 
implementarea de strategii de învăţare 
sincronă, specifică cursurilor în clasă, cu 
strategii de învăţare asincronă, prin bene-
ficiul adus de învăţarea în ritmul propriu. 
Cursanţii primesc şi învaţă noţiunile teoretice  
prin intermediul învăţământului la distanţă 
şi astfel aceştia vor ajunge mai bine pregătiţi 
la instruirea în clasă. În acest mod, instruirea 
la clasă se poate desfăşura preponderent 
prin activităţi practice. Prin folosirea 
diverselor metode de simulare on-line a unor 
echipamente de comunicaţii şi tehnologia 
informaţiei, anumite deprinderi practice se 
pot dobândi şi prin învăţământ la distanţă, 

iar activităţile în clasă vor cuprinde atunci 
doar acele practice complexe, care presupun 
efectiv existenţa unor echipamente care 
nu pot fi simulate sau care necesită un grad 
ridicat de interacţiune cu tehnica militară.

Programele de formare şi educaţie trebuie 
definite, proiectate, dezvoltate, livrate, 
evaluate, validate şi gestionate după anumite 
standarde şi modele recunoscute. Modelul 
ADDIE a fost creat pentru a gestiona procesul 
de instruire. Acesta cuprinde următoarele 
etape: analiza, proiectarea, dezvoltarea, 
implementarea şi evaluarea. Prin folosirea 
acestui model se asigură că toate programele 
de formare se concentrează pe competenţele 
şi cunoştinţele esenţiale care satisfac ope-
raţional nevoile specifice. Prin forma sa 
iterativă a paşilor se confirmă faptul că cerinţa 
de instruire a fost îndeplinită. De asemenea, 
programele sunt adaptate la nevoile şi 
caracteristicile de învăţare ale beneficiarilor 
şi astfel educaţia se desfăşoară într-un 
mod care previne sau elimină efortul inutil. 
În faza de analiză se definesc obiectivele 
instructive plecând de la o înţelegere clară 
a rezultatului dorit, a nevoilor de instruire, 
dar şi a cunoştinţelor şi abilităţilor actuale 
ale cursanţilor.  Astfel se stabilesc obiective, 
mediul de învăţare, opţiuni de livrare a 
informaţiilor, precum şi timpul avut la 
dispoziţie. 

Faza de proiectare este procesul prin care 
se planifică designul cursului: conţinutul 
temei, metoda de instruire, exerciţiile, 
conţinutul cursurilor şi criteriile de evaluare. 
În faza de dezvoltare sunt produse şi 
asamblate materialele care au fost dezvoltate 
în faza anterioară. În această fază, materialele 
de curs audio şi video sunt create, colectate 
şi pregătite pentru a fi testate. Faza de 
implementare este momentul în care cursul 
dezvoltat este pus în practică şi este prezentat 
ca un produs prototip publicului ţintă. În faza 
de evaluare se recepţionează feedback-ul de 
la cursanţi pentru identificarea eficacităţii şi 
calităţii conţinutului educaţional şi pentru a 
regla programul. În această fază se determină 
dacă materialele de instruire au eficacitate şi 
dacă obiectivele au fost îndeplinite.

Prin folosirea unui sistem adaptiv de 
învăţământ la distanţă se asigură difuzarea 
către fiecare cursant a unui parcurs şi conţinut 
pedagogic particularizat pentru fiecare 
individ. Sistemul adaptiv de învăţământ la 
distanţă este un sistem orientat spre cursant şi 
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oferă posibilitatea de învăţare individualizată 
oferind o experienţă personală şi unică, cu 
scopul final de a maximiza performanţa 
acestuia. 

Sistemul adaptiv de învăţământ la distanţă 
este definit ca un: „... sistem interactiv... care 
adaptează conţinutul prezentat pe e-Learnig, 
metodele pedagogice şi interacţiunile 
dintre participanţii la mediu pentru a 
satisface nevoile şi preferinţele individuale 
ale utilizatorilor atunci când apar”*****. De 
asemenea, sistemul adaptiv de învăţământ 
la distanţă a mai fost definit ca: „o metodă 
de a crea experienţă de învăţare a elevului, 
dar şi tutorelui, bazată pe configuraţia unui 
set de elemente într-o anumită perioadă 
având ca scop creşterea performanţei unui 
criteriu predefinit”******. Aceste criterii ar putea 
fi nivelul de cunoştinţe pe care cursantul le 
deţine în momentul începerii unei forme de 
pregătire, formele şi metodele de învăţământ 
care au o mai mare eficienţă în formarea 
competenţelor şi deprinderilor individuale 
sau feedbak-ul utilizatorilor.

Învăţământul la distanţă reprezintă un 
proces de învăţământ flexibil care permite 
instruirea în condiţii optime a unor categorii 
largi de beneficiari cu un consum redus de 
resurse materiale şi umane. 

Implementarea propriei platforme de 
învăţământ la distanţă, optimizată pentru 
instruirea de comunicaţii şi informatică,  
reprezintă una din preocupările permanente  
ale Centrului de Instruire pentru Comunicaţii 
şi Informatică de a veni în întâmpinarea 
nevoii crescute şi din ce în ce mai diversificate 
de instruire. Preocupările pe această direcţie 
fac parte din însăşi natura existenţei sale, şi 
anume creşterea calităţii actului educaţional 
prin folosirea unor metode şi mijloace 
moderne, care să permită facilitarea asimilării 
conţinutului informaţional. Fiind singura  

***** S. Stoyanov, P. Kirschner, Expert Concept Mapping method 
for Defining the Characteristics of Adaptive E-Learning: 
ALFANET Project Case”, Educational Technology, Research & 
Developement, 2004.
****** D. Burgos, T. Tattersall, R. Koper, Representing Adaptive 
E-learning Strategies in IMS Learning Design, TENCompetence 
Conference, 2004, Sofia, Bulgaria.

instituţie din cadrul MApN a cărei menire este 
instruirea cu caracter preponderent practic 
pe linie de comunicaţii şi informatică, Centrul 
de Instruire pentru Comunicaţii şi Infor-
matică Sibiu îşi propune, prin desfăşurarea 
unei astfel de forme de învăţământ,  să 
marcheze o nouă etapă în evoluţia 
învăţământului militar de specialitate.

Principalele domenii de acţiune în 
cadrul sistemului de învăţământ la distanţă 
destinat formării profesionale continue a 
specialiştilor din domeniile comunicaţii, 
tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică 
din Armata României sunt: specializarea şi 
perfecţionarea în domeniul comunicaţiilor 
şi tehnologiei informaţiei prin utilizarea unui 
sistem de învăţământ centrat pe cursant, 
optimizarea procesului de instruire prin 
oferirea de material pedagogic particularizat 
pentru fiecare cursant, utilizarea tehnicilor de 
virtualizare pentru aplicaţii sau simulatoare 
de planificare şi programare a echipamentelor 
de comunicaţii şi informatică, micşorarea 
timpului destinat realizării instruirii, precum 
şi utilizarea mult mai eficientă a tehnologiilor 
avute la dispoziţie.
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Discriminările de orice tip mi-au suscitat 
întotdeauna interesul şi dorinţa de a învăţa 
cum să reacţionez pentru a putea crea relaţii 
interumane prin intermediul cărora să pot 
influenţa cumva acea situaţie. Pe parcursul 
misiunii mele în Afganistan am urmat cursul 
de FET (Female Engagement Team) care 
mi-a oferit o altă perspectivă decât cea 
constatativă a unei stări de fapt susţinută 
de generaţii. În momentul în care am văzut 
oferta pentru cursul GENAD (gender advisor) 
organizat în Suedia, m-am gândit că e vorba 
de un curs despre modalitatea de utilizare 
practică a prevederilor rezoluţiei Consiliului de 
Securitate ONU 1325 (UNSCR 1325) „Femeile, 
pacea şi securitatea ” şi rezoluţiilor conexe, 
precum şi a documentelor complementare 
aprobate la nivelul diferitelor organizaţii 
internaţionale la care România este membră, 
despre femei şi activităţile militare şi am decis 
că aş vrea să aprofundez acest domeniu. 
Când a început propriu-zis programul de 
curs am constatat că nu e aşa, tematica se 
referea la modul în care acţiunile militare 
influenţează femeile, bărbaţii, fetele şi băieţii 
în mod diferenţiat pornind de la genul căruia 
îi aparţine fiecare. Genul incumbă atributele 
sociale asociate faptului de a fi bărbat sau 
femeie, care sunt interiorizate prin educaţie 
şi socializare şi care determină statutul unei 
persoane într-un context dat, pe când sexul 
unei persoane se referă doar la caracteristicile 
biologice care sunt genetice şi diferenţele 
sunt limitate de funcţia reproductivă. Genul 
unei persoane poate fi schimbat sau alterat de 
contextul social, în timp. Conflictul armat nu 
presupune doar femei maltratate şi abuzate ci 
şi bărbaţi şi copii. Intervenţia consilierului de 
gen presupune găsirea de modalităţi prin care 
aceste grupuri de persoane să fie protejate 
sau măcar luate în calcul ca nişte categorii 
distincte cu nevoi şi modalităţi de manifestare 
diferite, determinate de genul fiecăreia. 

Dacă, în mod tradiţional, bărbaţii aduc 
resursele necesare traiului, femeile trebuie 

DIFERENŢA DE GEN,
PARTE A ACŢIUNILOR MILITARE
Maior Aurora ALECU*

∗ Centrul de instruire I.S.R., paraşutişti, operații speciale şi 
J.T.A.C, instructor.

să le gestioneze, în cazul unui conflict aceste 
roluri nu mai sunt respectate şi produc frustrări 
şi tendinţa de a participa la activităţi ilegale 
care, cumva, să păstreze aparenţa îndeplinirii 
acestor roluri. Perspectiva de gen se poate 
integra pe baza unei analize de gen care 
este reprezentată de o cercetare minuţioasă 
a informaţiilor legate de diferenţele de gen 
şi cele sociale şi care duce la identificarea 

şi înţelegerea inechităţilor ce derivă din 
acestea. Prin integrarea perspectivei de gen 
se poate asigura o respectare mai eficientă a 
drepturilor omului şi o oportunitate a creşterii 
siguranţei pentru întreaga populaţie care 
poate astfel să ia parte la construirea unor 
mecanisme democratice ce pot avea efecte, 
în timp, nu numai la nivel local ci şi statal. 

De multe ori observarea cu acurateţe a 
populaţiei dislocate sau aflată în tabere de 
refugiaţi sau alte tipuri de adăposturi pentru 
persoane care nu-şi mai pot păstra locuinţa 
sau zona de baştină, fără a le fi pusă viaţa 
şi integritatea fizică şi psihică în pericol, 
poate oferi informaţii importante pentru 
minimizarea riscurilor de securitate în zonă. 

Consilierul de gen este acea persoană 
care este pregătită să folosească perspectiva 
de gen şi să ofere suport permanent 
comandanţilor pentru a se asigura că acest 
mod de a utiliza informaţiile este integrat 
ca parte a oricărei operaţii militare de la 
planificare la execuţie şi evaluare.

Cursul a durat două săptămâni, 22.10-
03.11.2017, în care, pe lângă frigul, ploaia 
şi izolarea din garnizoana Livgardet, oraşul 
Kungsangen, mi s-a oferit posibilitatea de 
a intra în contact cu impecabila politeţe şi 
ospitalitate suedeză.
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Nordic Centre for Gender in Military 
Operations (NCGM) / Swedish Armed Forces 
International Centre (SWEDINT) este un 
centru de instruire care funcţionează din anul 
2013, având ca obiect de activitate pregătirea 
personalului care va asigura integrarea 
perspectivei de gen în toate etapele acţiunilor 
militare. Cunoştinţele acumulate sunt 
utile pentru pregătirea militarilor 
în vederea participării acestora 
la misiuni şi exerciţii interne 
şi internaţionale. În cadrul 
NCGM/SWEDINT se orga- 
 nizează cursuri de spe-
cializare, de forma tori  
şi evaluatori în dome-
niul consilierii de gen,  
creându-se astfel posibili-
tatea de abordare a 
conflictului şi din punct de 
vedere al perspectivei de gen.

Cursul s-a desfăşurat în con-
diţii excelente, în clădirea SWEDINT, 
într-un auditorium dotat cu mijloace tehnice 
moderne, unde ni s-au pus la dispoziţie 
laptop-uri cu acces la internet asigurându-
ni-se posibilitatea aprofundării informaţiilor 
despre subiectele puse în discuţie. De 
asemenea, am avut posibilitatea de a 
consulta şi o minibibliotecă unde cărţile erau 
selecţionate pe această tematică.

Cei 32 de cursanţi au fost militari (cel 
mai mic grad a fost de plutonier - un militar 
american - şi cel mai mare de locotenent-
colonel) şi civili din 19 ţări: Statele Unite ale 
Americii, Canada, Australia, Norvegia, Suedia, 
Danemarca, Zambia, Marea Britanie, Finlanda, 
Olanda, Ucraina, Muntenegru, Serbia, Croaţia, 
Austria, Germania, Italia, Japonia, România. 
Majoritatea cursanţilor militari activau în 
cartiere generale ale diverselor categorii de 
forţe ale armatelor naţionale, cei mai mulţi nu 
desfăşurau activităţi în domeniul consilierii 
de gen. Civilii lucrau pentru diverse agenţii 
naţionale asociate NATO şi în mare parte 
desfăşurau activităţi în domeniul consilierii 
de gen sau conexe.

Personalul didactic a fost compus din  
9 lectori şi mai mulţi instructori asociaţi, de 
mai multe naţionalităţi: americană, suedeză, 
norvegiană, britanică. Am beneficiat de un 
nivel academic al discursurilor însoţit de 
o pregătire profesională ireproşabilă, care 
prin diversitatea culturală şi geografică a 
adus un aer proaspăt şi a reuşit să ne suscite 
permanent interesul. 

Cursurile au presupus participarea cu 
propriile idei şi experienţe legate atât de 
specificul cultural al fiecărei ţări participante 
cât şi, în funcţie de experienţa fiecărui 
reprezentant, din diversele teatre de operaţii 
sau din activitatea proprie. Cursul GENAD a 
fost un amestec de studiu individual, prelegeri, 

explicaţii, suporturi de curs, experienţe 
împărtăşite, lucru în microgrupuri, 

studii de caz. Activitatea a fost 
condensată şi interactivă, 

fiecare cursant a trebuit 
să fie capabil să îşi asume 
responsabilitatea de a 
participa şi de a oferi 
un plus de valoare 
informaţiilor prezentate 
în auditoriu sau în 

activitatea de grup. Ţinta 
principală a cursului este 

aceea de a educa şi antrena 
consilieri de gen care lucrează 

deja în domeniu dar nu au bene ficiat 
de o instruire adecvată, care sunt dislocaţi  
în misiuni sau care urmează a fi dislocaţi 
sau vor lucra ca şi consilieri de gen în cadrul 
structurilor naţionale.

Consilierul de gen poate juca un rol 
foarte important, acest lucru a fost verificat 
de experienţele în teatrele de operaţii unde 
a fost introdusă perspectiva de gen, în toate 
fazele operaţiilor şi s-a observat un mai bun 
efect al misiunilor. Integrarea perspectivei 
de gen a apărut din necesitatea angajării 
unor grupuri de persoane la care, din cauza 
barierelor culturale, religioase şi de alte tipuri, 
accesul era limitat sau nu se putea realiza. 
Prin intermediul consilierului de gen se pot 
pune în discuţie atitudini şi tipare comporta-
mentale influenţate de gen care să permită 
renegocierea modului în care ei se percep 
pe sine şi pe alţii dincolo de ,,interdicţiile” şi 
,,restricţiile” asociate cu genul lor. Apariţia 
acestui tip de activitate a fost rezultatul unei 
necesităţi operaţionale şi îşi arată eficacitatea 
atât în activitatea desfăşurată de consilierii 
de gen în misiunile curente sau în cele 
desfăşurate în afara teritoriului naţional. 

Datorită faptului că îmi desfăşor activi-
tatea în cadrul unei instituţii de învăţământ, 
respectiv Centrul de Instruire pentru ISR, 
Paraşutişti, Operaţii Speciale şi JTAC,,General-
maior Grigore Baştan”, am ocazia de a pune 
în practică cunoştinţele acumulate pentru 
ca acestea să fie aplicate în cât mai multe 
structuri şi înţelese atât la nivel teoretic, cât şi 
al eficienţei practice.
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LOCUL ŞI ROLUL RESURSELOR 
UMANE ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL
THE PLACE AND ROLE OF HUMAN 
RESOURCES IN THE HUMAN 
EDUCATIONAL SYSTEM
Maior George BUCĂŢA* 
Pcc Mihaela MARANDIŞ

Abstract:
The development of the human capital, 

the investment in education, training and 
health, aims to train the available professional 
and scientific human resources. Adapting the 
human resources to the structural changes 
in the economy imposed by the scientifical 
and technical progress is a must do for all 
educational institutions. The preparation 
and exploitation of knowledge, abilities, 
professional and cultural values, depend on 

∗ Şcoala de aplicație pentru unități sprijin de luptă „Eremia 
Grigorescu”, instructor.

public awareness that only by transforming 
the priority of investment in human capital, 
can print competitiveness to face the new 
circumstances of the dynamic economies. 

Keywords:
Human resources, human resources 

administration, education system. 

Introducere:
Managementul doreşte atingerea efici-

entă a scopurilor, nu doar pentru a asigura 

un control eficient al resurselor, ci şi al 
activităţilor. Gestionarea resurselor umane 
constă în realizarea tuturor activităţilor care 
duc la securizarea, dezvoltarea, motivarea 
şi păstrarea resurselor umane în cadrul 
organizaţiei, ducând astfel la realizarea 
obiectivelor şi îndeplinirea nevoilor anga-
jaţilor. Pe măsură ce organizaţia educaţională 
se dezvoltă, aceasta se confruntă cu un 
număr considerabil de aspecte esenţiale 
ale managementului resurselor umane. 
Managerii creează un plan pentru atragerea 
şi păstrarea oamenilor  care deţin abilităţile 

de care instituţia are nevoie. Paşii necesari 
pentru implementarea acestui plan sunt: 
recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, 
recompensarea, alegerea beneficiilor  
potrivite şi evaluarea continuă a perfor-
manţelor pentru a vedea dacă scopurile 
organizaţionale sunt atinse. Toate 
aceste activităţi intră în compunerea 
managementului resurselor umane. 

În general, un plan de resurse umane este 
realizat în conformitate cu planul strategic 
al organizaţiei. Pe măsură ce organizaţia 
identifică oportunităţile de dezvoltare 
disponibile, apare necesitatea de a le 
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corela cu abilităţile 
necesare pentru a 
duce la realizarea 
acestor oportunităţi. 
Programele de recru-
tare, instruire şi 
recompensare sunt 
create cu scopul de 
a atrage, dezvolta şi 
motiva personalul 
perfecţionat să rămâ-
nă în organizaţie. 
Dezvoltarea resur-
selor umane din educaţie implică un proces 
de instruire a oamenilor pentru a realiza 
sarcinile cerute în sistemul educaţional. 
Problema apare în recunoaşterea tipului 
de perfecţionare de care personalul are 
nevoie. Toate deciziile privind formarea 
personalului trebuie bazate pe motivarea 
angajatului. Unităţile de învăţământ se 
dezvoltă constant şi prin urmare trebuie 
găsite metode de atragere a personalului 
care deţine deprinderile cerute de post. Acest 
lucru se regăseşte, de obicei, în planificarea 
resurselor umane. Toate aspectele muncii 
organizaţiei sunt determinate de abilităţi, 
motivare şi eficienţă în cadrul instituţiei. 
Dintre toate sarcinile managementului şi 
leadershipului, componenta umană este 
cea mai importantă, deoarece totul depinde 
de cum sunt îndeplinite sarcinile în cadrul 
instituţiei. 

Resursa umană a organizaţiei este 
supranumită „cea mai valoroasă achiziţie”, 
cu toate că nu apare în contabilitate. Totuşi, 
succesul unei unităţi de învăţământ depinde 
de modul de implementare a obiectivelor 
de către membrii săi; de aceea sunt cruciale 
dotarea şi calitatea resursei umane pentru 
succesul organizaţiei. 

Analiză documentară
Capitalul uman „în general constă în 

abilităţile, cunoştinţele, deprinderile şi 
experienţa angajaţilor şi managerilor 
instituţiei, importante pentru realizarea 
sarcinilor, precum şi capacitatea de a contribui 
la asimilarea de noi cunoştinţe, abilităţi şi 
experienţă prin dezvoltare personală” (Dess 
şi Picken, 2000:8). Mulţi autori înţeleg că rolul 
actual al managementului resurselor umane 
este unul strategic. Una dintre caracteristicile 
managementului resurselor umane este că 
succesul este obţinut datorită oamenilor din 

cadrul organizaţiei (AlDamoe, Yazam&Ahmid, 
2012). Managementul resurselor umane 
(HRM) nu mai trebuie să facă trimitere la 
rolul tradiţional de factor de sprijin, ci trebuie 
să constituie o competentă esenţială în 
realizarea obiectivelor organizaţionale şi 
individuale, din moment ce resursa umană 
este valoroasă şi constituie o sursă pentru 
a obţine un avantaj competitiv. Uysal 
(2012) a găsit corelaţii puternice, pozitive şi 
semnificative între politicile principale de 
HRM citate în literatura de specialitate, cum 
ar fi angajarea de personal, perfecţionarea, 
evaluarea performanţelor şi recompensarea 
personalului. Aceste rezultate sunt impor-
tante pentru a înţelege interrelaţiile dintre 
practicile HRM pentru a scoate în evidenţă 
efectele pe care le au sistemele HRM asupra 
rezultatelor organizaţionale obţinute datorită 
oamenilor. 

Armstrong (2007) spunea că politicile 
de resurse umane sunt nişte îndrumare în 
formă continuă cu privire la abordarea pe 
care organizaţia doreşte să o adapteze în 
gestionarea propriului personal. În viziunea 
sa, politicile definesc filozofiile şi valorile unei 
organizaţii privind modul în care ar trebui să 
fie trataţi oamenii. De asemenea, Armstrong a 
mai spus că politica HR defineşte modul în care 
organizaţia îşi îndeplineşte responsabilităţile 
sociale şi se comportă faţă de angajaţii săi. 
Valorile exprimate în politica generală a 
HR poate face referire direct sau indirect la 
probleme legate de echitate, consideraţie, 
calitatea vieţii la serviciu şi condiţiile de 
muncă. Activităţile şi scopurile HRM sunt 
strâns legate de problemele şi factorii care 
afectează întreaga organizaţie. După părerea 
lui Bohlander, Shell şi Sherman (2001) 
provocările cheie ale HRM sunt: globalizarea, 
tehnologia, schimbarea conducerii, capitalul 
uman, eficienţa şi restricţiile financiare. 
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Îndreptându-ne atenţia asupra profe-
sorilor, putem observa câteva motive care 
stau la baza dorinţei acestora de a lucra în 
educaţie. Aceştia pot fi atraşi de oportunităţile 
oferite în ceea ce priveşte sursa de venit şi 
locul de muncă. 

Dezvoltarea resursei umane 
în sistemul educaţional 
preuniversitar
În condiţiile unei explozii informaţionale, 

educaţia permanentă şi eforturile pentru 
dezvoltarea resursei umane sunt într-o 
dezvoltare continuă, formarea şi creşterea 
nivelului profesional ca proces general de 
acumulare de cunoştinţe prinde contur, 
reprezentând un domeniu cheie al fiecărei 
instituţii. Calitatea întregului proces de 
instruire şi creşterea nivelului profesional 
este cu siguranţă rezultatul unor acţiuni care 
interrelaţionează:

 - modernizarea;
 - viteza;
 - asigurarea faptului că mobilitatea 

contri buie la abilitatea intelectuală, iar cursu rile 
de formare oferă o diplomă conform aşteptă-
rilor, experienţelor actuale/înarmând oamenii 
cu cunoştinţele, abilităţile şi studiile necesare 
pentru o învăţare continuă, o dezvoltare a 
perspectivei şi o gândire progresistă;

 - structurarea procesului de formare;
 - înzestrarea cu educatori, materiale şi 

baze tehnice şi tehnică pentru predare;
 - monitorizare;
 - obţinerea unui nivel mai înalt al 

eficienţei al întregii educaţii permanente etc. 
În economia curentă, un formator şi un 

profesor care nu se supune sistemului clasic  
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 - să formeze şi să dezvolte flexibilitatea 
mentală, care implică dezvoltarea încrederii 
personale, să elimine rigiditatea cauzată de 
rutina zilnică şi frica de nou, precum şi lipsa 
experienţei;

 - să înveţe elevii/cursanţii tehnici de 
învăţare, să-şi descopere propriile strategii de 
învăţare şi să le îmbunătăţească;

 - să le permită cursanţilor să îşi dezvolte 
încrederea în procesul de învăţare, ca o premisă 
necesară dezvoltării personale, lucru ce nu 
poate fi obţinut doar prin efortul depus pentru 
a-şi mobiliza resursele avute la dispoziţie;

 - să depăşească bucla sistemică, unul  
dintre punctele cardinale ale strategiei 
instituţiei. 

În domeniul marketingului privind 
serviciile educaţionale, există patru elemente 
care alcătuiesc structura unui mix de 
marketing, adică produsul, preţul, plasarea 
şi promovarea (4P) şi aceştia contribuie la 
adăugarea de noi valori prin intermediul celor 
trei elemente importante necesare conducerii 
sau realizării unui serviciu: acţiunea în 
sine pentru a oferi servicii educaţionale, 
personalul care asigură serviciile, precum şi 
oamenii care beneficiază de aceste servicii. 

Concluzii
Resursele umane sunt factorul cheie 

al reformei educaţionale. Acestea pot 
compromite totul sau pot salva totul. Pentru a 
avea o resursă umană de calitate în educaţie, 
managerii trebuie să ia următoarele măsuri: să 
crească substanţial remuneraţia în funcţie de 
cerinţele privind performanţele academice, 
să crească standardele privind calitatea 
formării continue şi iniţiale; să asigure 
profesionalism privind cariera managerială în 
educaţia preuniversitară. 

Investiţiile în resursa umană trebuie să ducă 
la ridicarea standardelor privind calitatea şi 
eficacitatea sistemului educaţional, facilitarea 
accesului la educaţie şi formarea/instruirea 
vocaţională. 
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Motto: „În educaţie, ceea ce a funcţionat 
înainte nu va funcţiona în viitor”.

[Julia FREELAND FISHER**]

1. Introducere
Ceea ce reuşeşte să ne înveţe istoria 

umanităţii este faptul că ideile au importanţă. 
Izvorând din diferitele contexte ale condiţiilor 
istorice, tehnologice şi umane, ideile au 
puterea de a influenţa domeniul cunoaşterii 
şi de a schimba comportamentele umane. 
Schimbul de idei şi dezvoltarea conceptelor 
reprezintă primele priorităţi ale societăţii, 
întrucât nevoia de schimbare, de explorare şi 
de cunoaştere a însoţit şi va însoţi întotdeauna 
societatea umană.

Actualul excurs îşi propune analizarea mai 
curând a implicaţiilor pe care le presupune 
implementarea unui proiect amplu, cum 
este cel al „Strategiei de dezvoltare a 
învăţământului militar şi formării continue”, 
decât detalierea direcţiilor de acţiune sau a 
obiectivelor urmărite pe parcursul aplicării 
planului-cadru.

Pentru scopurile acestei analize, consider 
că nu este lipsit de importanţă modul în care 
Summitul WISE*** din anul 2017, desfăşurat în 
Quatar, şi-a deschis lucrările în plen şi a invitat 
participanţii la dezbatere, prin enunţarea 
următoarelor patru reguli, care generează şi 
susţin inovaţia:

IMPLICAŢIILE IMPLEMENTĂRII 
„STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  
A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR  
ŞI FORMĂRII CONTINUE 2018-2030 
ÎN ARMATA ROMÂNIEI”
Colonel Codrin HERŢANU*

∗ Direcția generală management resurse umane, şef oficiu 
strategii, politici şi reglementări în domeniul managementului 
educaţiei militare.
** Câştigătoarea marelui premiu al Summitului WISE 2017 şi 
director al Institutului de Cercetări în Domeniul Educaţiei, 
Cleveland, Ohio, SUA.
*** Acronim pentru World Innovation Summit for Education 
(Summitul Inovaţiei Mondiale pentru Educaţie), o platformă 
multisectorială pentru gândire creativă, dezbateră şi acţiuni 
direcţionate către dezvoltarea educaţiei prin inovaţie.
**** Nu numai câţiva, ci toţi trebuie să contribuie.

1. Dacă vrei ca lucrurile să meargă, 
trebuie să faci parte din soluţie, să te implici 
în găsirea şi oferirea acesteia. („Not some, but 
all have to contribute”****).

2. Există reguli, acestea sunt simple, toată 
lumea le respectă înainte de a le critica şi 
contesta.

3. Cadrele didactice şi formatorii de 
opinie respectă şi impun respect.

4. Respectul pentru educaţie este starea 
normală a unei societăţi.

2. Digresiune asupra viitorului, 
anticipat cu ajutorul trecutului
Strategia şi-a propus un orizont de timp 

ambiţios - anul 2030 - şi în elaborarea acesteia 
am pornit de la constatarea simplă că, oricât 
de atent este analizat viitorul şi indiferent de 
gradul de pregătire al celor care efectuează o 
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anumită analiză, oamenii vor fi întotdeauna 
surprinşi, în diferite proporţii, de desfăşurarea 
evenimentelor viitoare. 

La acest moment opinez că ar fi utile 
referirile la istorie întrucât, în decursul 
timpului, adeseori a fost consemnat faptul că 
supoziţiile referitoare la viitor, chiar şi ale celor 
mai înţelepţi oameni de stat, au fost contrazise 
de realitate, atât în timpurile moderne*, cât 
şi în actuala etapă de dezvoltare a societăţii 
contemporane, în care se consideră a 
priori că mijloacele sofisticate de analiză 
permit anticiparea cu suficientă exactitate a 
evoluţiilor viitoare ale fenomenelor sociale**. 

De aceea, unii analişti din domeniile 
socio-umane, şi nu numai, recurg la analiza 
unui orizont de timp din trecut apropiat 
prezentului, în vederea sondării viitorului. 
Pentru scopurile prezentei abordări, dacă 
ne propunem analiza anului 2030, respectiv 
un reper temporal situat la 12 ani în viitor, 
consider că este necesară revenirea la 
momentele din trecutul relativ apropiat, 
situate la 12 ani distanţă, respectiv anul 
2006. Procedând astfel, putem anticipa, dacă 
nu modul în care vor evolua fenomenele, 
cel puţin amploarea schimbărilor ce se pot 
produce la toate nivelurile vieţii sociale.

În anul 2006, România nu era încă 
membră a Uniunii Europene. Acel an a 
marcat atingerea cifrei de 6,5 miliarde de 
către populaţia globului. În octombrie 2011, 
populaţia lumii se estimează că a atins cifra 
de 7 miliarde, în timp ce la 1 ianuarie 2018 
a ajuns la 7,6 miliarde. La 1 ianuarie 2007 
România, împreună cu Bulgaria, a devenit 
membră a Uniunii Europene, iar ţara noastră 
a ocupat locul 11 (din 98 de naţiuni) la 
Olimpiada Internaţională de Matematică. Tot 
în anul 2007 a avut loc lansarea în premieră a 
***** William Pitt cel Tânăr – politician britanic, devenit prim-
ministru la vârsta de 24 de ani, menţionat în istorie pentru 
modul eficient în care administrat Imperiul Britanic, în timpul 
războaielor napoleoniene -, a declarat în februarie 1792, 
într-un discurs în faţa Camerei Comunelor: „ […] ne putem 
aştepta rezonabil la 50 de ani de pace de pe urma situaţiei 
din Europa.” În doar câteva luni, Anglia urma să fie implicată în 
războaiele napoleoniene, care au durat 20 de ani;
****** Randall Forsberg (politician şi cercetător american, fondator 
al Institutului pentru Apărare şi Studii de Dezarmare), care şi-a 
dedicat întreaga carieră studierii modalităţilor de diminuare a 
riscului izbucnirii unui război, micşorării cheltuielilor militare şi 
promovării insituţiilor democratice, a prevăzut în anul 1997 „o 
lume în mare partelipsită de războaie, în care riscul tot mai mic 
al războiului între marile puteri a creat oportunitatea pentru un 
viitor altădată de neimaginat, în care războaiele nu mai sunt 
justificate din punct de vedere social, fiind rare, de scurtă durată 
şi reduse ca dimensiuni”.

produsului iPhone de către Steve Jobs, statul 
Israel a atacat un reactor nuclear suspect 
din Siria, iar noul preşedinte al Federaţiei 
Ruse, Vladimir Putin, a fost desemnat 
„Personalitatea anului 2007” de către revista 
„Time”.

Urmând firul evenimentelor, trebuie 
să remarcăm data de 8 august 2008, ca 
fiind momentul declanşării războiului 
dintre Federaţia Rusă şi Georgia. Ceea ce 
era considerată o problemă domestică a 
Georgiei, s-a transformat, în timpul celor doar 
cinci zile de conflict, într-o situaţie de maximă 
importanţă la nivel mondial şi a repoziţionat 
Federaţia Rusă pe scena internaţională. 
Ulterior, în altă parte a lumii, o serie de alte 
evenimente, a declanşat un lanţ de acţiuni şi 
procese cunoscut în mass-media sub numele 
de „primăvara arabă”. O serie de mişcări de 
protest care au avut loc în mai multe ţări din 
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, începând 
cu anul 2010, au readus în atenţie problemele 
pe care le-au generat regimurile aflate la 
putere în majoritatea ţărilor arabe. Important 
de menţionat la acest punct al analizei 
este faptul că mediul virtual a jucat un rol 
primordial în realizarea unităţii naţiunilor 
arabe şi în punerea în mişcare a acelor forţe 
care, în cvasi-majoritatea cazurilor, au condus 
la căderea guvernelor opresoare.

De o cu totul altă natură au fost 
evenimentele din Ucraina, începând cu anul 
2014. Intervenţia armatei Federaţiei Ruse 
s-a produs brusc, prin preluarea controlului 
asupra Peninsulei Crimeea, urmată de 
războiul hibrid dus pe teritoriul Ucrainei, 
generând o situaţie conflictuală care persistă 
şi în acest moment.

Evenimentele menţionate anterior nu 
fac decât să sublinieze faptul că lumea 
contemporană rămâne un loc imprevizibil, 
în care guvernele nu sunt singurii actori care 
se manifestă la nivelul scenei internaţionale. 
Războiul şi instabilitatea au declanşat 
dislocarea unor mase mari de oameni şi 
migraţia la o scară nemaiîntâlnită de la 
sfărşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Dacă într-un interval de timp relativ 
scurt, la scara istoriei umanităţii, s-au produs 
evenimente atât de diverse, contradictorii şi 
imprevizibile, nu putem decât să ne imaginăm 
amploarea schimbărilor ce pot apărea în 
următorul interval de timp de 12 ani. 
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Toate acestea ne îndreptăţesc să 
considerăm că educaţia din anul 2030 se va 
desfăşura într-o lume a decalajelor, străbătută 
de falii de ruptură, generate de progresul 
fără precedent al inteligenţei artificiale şi 
biotehnologiilor, care par să pună sub semnul 
întrebării inclusiv noţiunile fundamentale 
legate de esenţa biologică a umanităţii.

3. Implicaţiile implementării 
„Strategiei de dezvoltare  
a învăţământului militar  
şi formării continue 2018-2030”
Proiectul actualei strategii îşi propune să 

privească în viitor, prin oferirea unei viziuni 
asupra celor mai probabile fenomene şi 
procese, care vor avea loc în orizontul de 
timp de 12 ani. Toate provocările ridicate de 
evoluţiile acestei perioade ridică semne de 
întrebare pentru educaţie, în general şi pentru 
cea militară, în particular, mai ales asupra 
modului în care acestea pot susţine existenţa 
şi crearea societăţii bazate pe cunoaştere.

O primă implicaţie se referă la faptul că 
este necesar un efort de gândire pentru 
schimbarea modului în care este abordată 
educaţia militară şi formarea continuă. Astfel, 
acest domeniu trebuie privit ca acea parte 
a procesului de formare a resurselor umane 
pentru Armată, care asigură premisele 
accesului la cariera militară a unor categorii 
largi de tineri, fără a fi a priori un panaceu 
universal. Educaţia militară a fost şi va 
continua să fie parte a proceselor ample de 
atragere a resurselor de calitatea dorită, către 
cariera militară.

În acelaşi timp, se impune schimbarea 
modului în care facem referire la viitorii elevi 
şi studenţi din instituţiile/unităţile militare 
de învăţământ. Aceasta înseamnă, în primul 
rând, asumarea, cu bună ştiinţă a faptului că 
va fi proiectat un nou profil al absolventului, 
pentru toate nivelurile educaţionale. În 
acest sens, trebuie să conştientizăm faptul 
că sistemul educaţional militar se va adresa, 
inevitabil, tinerilor anilor 2030, care, în mod 
sigur vor diferi, în unele cazuri, în aspectele 
esenţiale, de cei ai anului 2018. Totodată, se 
poate prefigura faptul că printre cele mai 
importante abilităţi care vor fi solicitate de 
către mediul operaţional 2030 se vor număra 
cu siguranţă cele interpersonale. 

Pe de altă parte, învăţământul militar 
şi formarea continuă va reveni, etapizat, şi 

va menţine nivelul de excelenţă pe care l-a 
deţinut întotdeauna în cadrul sistemului 
educaţional naţional. Aceasta este una 
dintre implicaţiile care pot avea efectele 
preconizate, atât pentru exteriorul sistemului, 
prin atragerea resurselor umane dorite, dar 
mai ales pentru interiorul acestuia.

O altă consecinţă a implementării acestei 
strategii se referă la calitatea şi mai ales modul 
în care se exercită actul didactic. Cu destul de 
multă siguranţă se poate afirma că va fi nevoie 
de cadre didactice sau instructori, dar modul 
în care aceştia vor interveni în modelarea 
tinerilor anului 2030 va fi deosebit. Actualele 
tehnologii permit desfăşurarea anumitor 
părţi din conţinutul educaţional în modul 
on-line, la distanţă, cu intervenţia periodică 
sau doar la începutul şi finalul cursurilor a 
mentorului. 

Rolul cadrelor didactice se va modifica, 
aceştia devenind îndrumători ai studenţilor 
şi nu cei care transmit informaţia. Chiar şi în 
aceste condiţii, prezenţa fizică şi interacţiunea 
cadrelor didactice  cu studenţii vor rămâne 
constante ale sistemului educaţional viitor.

De asemenea, în anul 2030 bibliotecile vor 
fi preponderent sau chiar complet virtuale. 
De aceea, este necesară direcţionarea 
resurselor pentru dezvoltarea mijloacelor 
hard şi uneltelor soft, care să susţină aceste 
demersuri. Trebuie să fim conştienţi că, 
un student/elev într-o instituţie militară 
trebuie să aibă acces nelimitat la resursele 
bibliografice. În anul 2030 toate sălile de 
studiu, laboratoarele şi resursele care susţin 
activitatea de învăţare trebuie să fie accesibile 
nelimitat, atât pe timpul zilei cât şi al nopţii, 
iar bibliotecile virtuale să poată fi accesate, 
inclusiv pe timpul week-end-ului. Fiecare 
dintre studenţi, indiferent de mediul din care 
provine sau posibilităţile financiare pe care le 
are trebuie să aibă acces la un lap-top sau la 
un dispozitiv similar, al anului 2030.

Cu siguranţă că va exista permanent o 
diferenţă de percepţie a modului în care 
trebuie abordată educaţia militară. Astfel, 
în timp ce liderii militari de la diferitele 
niveluri ale acţiunilor militare vor acorda 
o mai mare importanţă aspectelor de 
natură practică, persoanele implicate în 
procesele educaţionale, vor avea în vedere, 
preponderent aspectele de natură calitativă. 
O linie de mijloc este adeseori dificil de 
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trasat în asemenea circumstanţe. Cu toate 
acestea, liderilor militari trebuie să le spunem 
că experienţele trăite nu pot fi reproduse 
la nivelul anului 2030. În acelaşi timp, cei 
implicaţi în procesele educaţionale trebuie 
să aibă în vedere finalitatea demersurilor şi 
eforturilor depuse, respectiv utilitatea pentru 
Armata anului 2030.

De asemenea, instituţiile de învăţământ 
vor deveni medii interactive, în care inovaţiile 
în domeniul tehnologic şi curricular vor 
redefini rolul cadrelor didactice, care vor fi 
nevoite să pună în practică metode inovative 
şi creatoare de predare. În acelaşi sens 
se preconizează că instituţiile vor deveni 
reţele de învăţare, cu ajutorul tehnologiei şi 
resurselor on-line, care vor încuraja învăţarea 
student de la student, orientându-se către 
învăţarea prin colaborare. 

Rolul şcolii, ca principală sursă de 
informaţie se va diminua în continuare, în 
favoarea platformelor on-line care vor deveni 
principala sursă de dobândire a cunoaşterii. 

Cadrul de dezvoltare a educaţiei militare 
şi a formării profesionale continue trebuie să 
aibă în vedere traiectoriile de evoluţie, cadrele 
didactice şi instructorii militari, politicile care 
reglementează domeniul, mediile de învăţare, 
inovaţia în educaţie şi noile tehnologii. În 
domeniul educaţiei nu putem fi siguri că ceea 
ce a funcţionat anterior, va da rezultate şi în 
lumea viitoare. 

Din moment ce inteligenţa artificială şi 
robotica a ajuns să efectueze majoritatea 
serviciilor şi proceselor, o importanţă 
deosebită trebuie acordată proceselor 
creative şi de decizie care trebuie dezvoltate 
la viitorii utilizatori ai sistemelor de arme 
şi tehnologii din anul 2030. De aceea, 
considerăm că eforturile şi majoritatea 
resurselor trebuie direcţionate către 
identificarea posibilelor traiectorii de 
evoluţie a evenimentelor, în încercarea de 
a anticipa dezvoltarea pregătirii resurselor 
umane necesare structurilor militare, care vor 
acţiona în mediul operaţional al anului 2030.
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Anul acesta, la data de 04 februarie, Centrul 
naţional militar de testare limbi străine 
(CNMTLS) a aniversat împlinirea a 10 ani de 
la înfiinţare. Crearea unei structuri unice 
responsabile cu evaluarea profilului lingvistic 
standardizat era o prioritate în vederea 
respectării standardelor impuse de structurile 
Alianţei Nord-Atlantice, iar misiunea Centrului 
de a stabili nivelul de cunoaştere a limbii 
engleze (sau franceze, după caz) conform 
standardelor agreate la nivel NATO nu a fost şi 
nu este deloc uşoară. Activitatea de evaluare 
la limba engleză începuse de facto în Armata 
României undeva prin anul 1999, însă atunci 
nu se putea vorbi de standardizare conform 
Acordului 6001 întrucât se cunoştea foarte 
puţin din domeniul evaluării în general şi la fel 
de puţin în domeniul evaluării standardizate. 
Existenţa unei structuri specializate în 
evaluarea standardizată era însă un ”must do” 
în condiţiile aderării la Alianţa Nord-Atlantică, 
iar de partea de pionierat îşi amintesc cu 
plăcere, aş spune, mulţi dintre membrii 
CNMTLS, dar şi mare parte dintre profesorii-
colaboratori din centrele de limbi străine 
subordonate categoriilor de forţă. 

În activitatea depusă de-a lungul anilor, 
atât înaintea înfiinţării propriu-zise a structurii, 
cât şi ulterior înfiinţării, personalul specialist 
şi cel de suport logistic din cadrul CNMTLS a 
avut drept obiectiv permanent menţinerea 
calităţii actului de evaluare standardizată 
în Armata României, în ciuda dificultăţilor 
inerente şi a colaborat, coordonat sau oferit 
consultanţă structurilor similare din cadrul 
altor ţări membre şi partenere. CNMTLS s-a 
dovedit, în multe aspecte, un deschizător 
de drumuri prin punerea în aplicare a celor 
mai bune practici în domeniul evaluării, în 
acelaşi timp susţinând activ şi eforturile de 
standardizare ale Biroului pentru coordonare 
lingvistică internaţională (BILC).

Pe parcursul celor 10 ani de activitate, 
specialiştii CNMTLS din domeniul testării 

CENTRUL NAŢIONAL MILITAR DE TESTARE 
LIMBI STRĂINE LA NIVEL 10!
Locotenent-colonel Corina ISPAS*

∗ Centrul naţional militar de testare limbi străine (CNMTLS),  
şef centru.

au dezvoltat în mod semnificativ expertiza 
comună a BILC şi, în mod particular, eforturile 
acestei structuri de a standardiza evaluarea şi 
instruirea lingvistică la nivelul ţărilor membre. 

La an aniversar suntem în măsură să vă 
informăm că CNMTLS a evaluat, pe plan 
naţional, pe parcursul celor 10 ani un număr 
de peste 40.000 de cadre, fără nicio abatere de 
la norme şi cu deplină obiectivitate, în ciuda 
cutumelor existente sau a unor reproşuri vis-
a-vis de „lipsa de flexibilitate” în aprecierea 
profilului lingvistic standardizat. 

În prezent, în cursul anului 2017 au fost 
evaluate conform STANAG 6001, la limba 
engleză, un număr de 2957 persoane, în 
cadrul a 18 sesiuni de evaluare (2 ordinare şi  
16 extraordinare). Pentru personalul evaluat 
se păstrează tendinţa majoritară pentru 
nivelul 2 - „Funcţional” din fiecare an, iar 
situaţia pe niveluri şi categorii de personal la 
limba engleză se prezintă astfel:

La limba franceză, din păcate, pe parcursul 
anului trecut se înregistrează o scădere de 
36% a gradului de participare, o cauză fiind 
faptul că fişele de post, atât naţionale cât şi 
internaţionale, nu prevăd cunoaşterea acestei 
limbi, fapt ce a condus la pierderea interesului 
în ceea ce priveşte studiul acesteia. În 
consecinţă, conform formulei „cerere-ofertă”, 
s-a redus şi numărul de cursuri de limba 
franceză oferit de centrele de specialitate. 
Sperăm într-o revitalizare a interesului pentru 
limba franceză odată cu preluarea de către 
România a preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene în anul 2019.
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La data prezentului articol, numărul 
certificatelor de competenţă lingvistică 
valabile (emise şi/sau echivalate) în Ministerul 
Apărării Naţionale este de 11335 (engleză, 
franceză, germană).

Activităţile de evaluare din anul 2017, la fel 
ca şi în anii anteriori, au fost marcate şi de o  
serie de dificultăţi datorate, în principal, 
numărului foarte mare de cereri pentru 
organizarea sesiunilor extraordinare, în 
afara celor două ordinare şi celei organizate 
în vederea ocupării de către personalul 
Ministerului Apărării Naţionale a posturilor 
permanente din structurile de reprezentare 
naţională în străinătate. În ceea ce priveşte 
activitatea de selecţie a personalului eligibil 
în posturile permanente din structurile de 
reprezentare naţională în străinătate, la nivel 
CNMTLS şi cu acordul tuturor structurilor 
implicate, începând cu ianuarie 2018, s-a 
modificat şi completat actul normativ care 
reglementează procesul de selecţie. Astfel, 
pentru asigurarea optimă a cerinţelor 
mandatului, s-a stabilit ca profilul lingvistic 
standardizat să fie valabil nu doar la data 
selecţiei conform cerinţei fişei de post, ci 
şi pe întreaga durată a mandatului. S-au 
eliminat astfel cazurile posibile în care, în 
urma selecţiei, un cadru militar putea ajunge 
la post cu certificatul aproape expirat şi,  
prin urmare, nu mai întrunea cerinţele 
obligatorii derulării misiunii.

Mai există încă, din păcate, în ciuda 
fluxului de informare permanent din partea 
CNMTLS către structurile colaboratoare, o 
serie de deficienţe, precum: necunoaşterea 
de către beneficiari a cadrului normativ ce 
reglementează evaluarea, nerespectarea 
termenelor privind planificarea participanţilor 
în sesiune de către structurile de personal 
beneficiare, precum şi trimiterea cu întârziere 
în teritoriu de către acestea, pe lanţul de 
comandă, a certificatelor de competenţă 
lingvistică. 

La acestea se poate adăuga şi încadrarea 
insuficientă cu personal de specialitate 
a structurilor din compunerea CNMTLS, 
coroborat cu creşterea numărului cererilor 
de evaluare în afara sesiunilor ordinare având 
drept scop ocuparea unor posturi în ţară, 
precum şi numărul sporit de solicitări privind 
transmiterea de rezultate în regim de urgenţă.

S-au înregistrat dificultăţi şi pe perioada 
desfăşurării sesiunilor de evaluare în teritoriu, 
având drept cauză uzura accentuată a 
mijloacelor de redare audiovizuală aflate în 
dotarea structurilor unde s-au desfăşurat 
aceste activităţi sau dotarea precară a sălilor 
unde se susţin probele scrise. 

Au fost însă şi situaţii în care s-a venit în 
întâmpinarea misiunii CNMTLS prin solicitarea 
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anumitor structuri aparţinând categoriilor de 
forţă de a suplimenta centrele de desfăşurare 
a evaluării, în vederea reducerii de costuri 
şi a timpului alocat deplasării, precum şi 
solicitarea de a perfecţiona cadrele didactice 
din subordine, prin participarea la modulul 
de pregătire în vederea dobândirii calităţii 
de profesor-colaborator pentru evaluarea 
deprinderii Vorbit din cadrul sesiunilor de 
evaluare.

Pe linie de specialitate privind evaluarea 
competenţei lingvistice standardizate în 
Ministerul Apărării Naţionale, au fost publicate 
în mediul virtual din reţeaua Intraman 
materiale care vin în sprijinul participanţilor 
la evaluare atât pentru limba engleză, cât şi 
pentru limba franceză, şi s-au elaborat 3 noi 
variante de test STANAG la limba engleză, 
precum şi un nou test de plasament la limba 
franceză.

Pe linie de management privind politicile 
de resurse umane, la nivelul CNMTLS s-au luat 
măsurile necesare ca rezultatele obţinute să 
parvină cât mai repede personalului evaluat, 
prin preluarea efectivă de către CNMTLS 
de la structurile de personal beneficiare 
(unde acest proces avea întârzieri de ordinul 
lunilor) a activităţii de înscriere a rezultatelor 
evaluării în sistemul informatizat de gestiune 

a resurselor umane – RESMIL – urmărindu-se 
prin aceasta eficientizarea acestui proces. 

Dintre obiectivele anului 2018, 
menţionăm perfecţionarea cadrului normativ 
şi metodologic de evaluare a competenţelor 
lingvistice pentru personalul Ministerului 
Apărării Naţionale, prin modificarea şi 
completarea Normelor privind evaluarea 
competenţei lingvistice in Ministerul Apărării 
Naţionale aprobate prin Ordinul ministrului 
apărării naţionale nr. M.21/2010, precum şi 
elaborarea unei dispoziţii privind eliberarea 
certificatului de competenţă lingvistică 
digital, prin intermediul interfeţei specializate 
oferite de sistemul informatic de gestiune a 
resurselor umane – RESMIL. 

De asemenea, se află în lucru un nou Ghid 
al participantului la evaluarea competenţei 
lingvistice standardizate conform STANAG 
6001, care se doreşte a fi însoţit şi de un test de 
practică în vederea familiarizării personalului 
cu conceptul şi formatul testului STANAG 
6001 propriu-zis. Acest proiect este încă o 
dovadă ca CNMTLS, în aria sa de competenţă, 
are o atitudine proactivă şi deschisă faţă de 
necesităţile personalului militar şi civil din 
MApN. 

La an aniversar echipa de 10 a CNMTLS vă 
urează succes pe toate planurile!
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1. Calitatea – problematică  
şi concepte generale
Calitatea este un concept utilizat din 

ce în ce mai des în ultimul timp, mai ales 
atunci când suntem în căutarea de bunuri şi 
servicii. Toţi vrem ca, ceea ce ne dorim şi, mai 
ales, plătim (!), produs sau serviciu, să fie „de 
calitate”. Evident, des constatăm că parcă nu 
mai sunt bunuri de folosinţă îndelungată, că 
se perimează repede sau...se strică imediat ce 
ies din garanţie, deci calitatea este raportabilă 
la un context temporal, dar şi că sunt greu de 
găsit prestatorii de servicii bune, de parcă 
ne-ar fi plecat toţi meseriaşii. 

Calitatea educaţiei a fost definită, în cadrul 
documentelor legale care reglementează 
sistemul de învăţământ din România ca 
„Ansamblul de caracteristici ale unui program 
de studii sau program de calificare profesională 
şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt 
îndeplinite standardele de calitate, precum şi 
aşteptările beneficiarilor“**.

Conform legislaţiei în vigoare privind 
asigurarea calităţii educaţiei, scopul evaluării 
externe este:

 - verificarea existenţei resurselor, faci-
lităţilor şi structurilor instituţionale necesare 
pentru a deschide o şcoală nouă sau a dez-
volta (într-o şcoală care funcţionează) un nou 
nivel/o nouă specializare/o nouă calificare 
profesională - în situaţia autorizării;

 - verificarea existenţei resurselor, faci-
lităţilor şi structurilor instituţionale şi utili-
zarea/ funcţionarea acestora la nivel minim 
acceptabil, pentru obţinerea rezultatelor sta-
bilite prin lege – în situaţia acreditării;

 - evidenţierea progresului realizat, 
a „plus valorii”, a satisfacţiei înregistrate în 

EVALUAREA CALITĂŢII 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR -  
STANDARDE, CRITERII  
ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Colonel Paul BĂDICU*

∗ Direcția generală management resurse umane, şef birou 
evaluare şi asigurarea calității educației militare.
∗∗ Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare

rândurile beneficiarilor, prin dezvoltarea în 
manieră individuală a serviciilor educaţionale, 
pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor  
şi a rezultatelor – în situaţia evaluării externe 
periodice, pentru a se asigura protecţia bene-
ficiarilor şi a se câştiga încrederea publică.

Definiţia inclusă în lege are două 
com ponente:

 - îndeplinirea standardelor de calitate 
(reprezentând polul obiectiv, întrucât stan-
dardele sunt aceleaşi pentru toate şcolile);

 - îndeplinirea aşteptărilor beneficiari-
lor (polul subiectiv, întrucât beneficiarii sunt 
diferiţi de la o şcoală la alta).

„Calitatea unui sistem educaţional nu poate 
depăşi calitatea profesorilor şi a directorilor săi 
de şcoală, întrucât învăţarea elevilor este, în 
ultimă instanţă, produsul a ceea ce se întâmplă 
în clasă”***.

Calitatea este:
 - definită de valoarea atribuită produ-

sului sau serviciului;
 - definită, în primul rând, de elevi, ca 

beneficiarii serviciilor educaţionale;
 - construită pe valori împărtăşite între 

furnizor şi beneficiar, între elevi şi şcoală;
 - produsă în primul rând de oameni, la 

nivelul relaţiei profesor-elev;
 - asigurată printr-un sistem explicit de 

principii, criterii, standarde şi indicatori, defi-
nit de lege, adaptat de şcoală;

 - definită prin negociere între şcoală şi 
comunitate şi asumată în parteneriat;

 - în permanentă evoluţie şi transfor-
mare, în funcţie de nevoile, şi ele, în evoluţie, 
ale indivizilor, comunităţilor şi societăţii, ceea 
ce presupune o adaptabilitate şi o mai mare 
flexibilitate a furnizorului de servicii (şcoala);

 - iniţiată prin autoevaluare şi 
inter-evaluare.
*** Angel Gurria, secretar general al OECD, în OECD (2010), PISA 
2009 Results: Learning Trends:
Changes in Student Performance Since 2000 (Volume V), http://
dx.doi.org/10.1787/9789264091580-en
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Calitatea nu este:
 - asigurarea funcţionării şcolii. Se 

poate vorbi de calitate numai după asigura-
rea unei funcţionări corespunzătoare, la un 
nivel definit ca minim şi obligatoriu;

 - responsabilitatea exclusivă a şcolii;
 - produsă „la comandă” prin efectul 

unei legi sau al altui act normativ;
 - impusă pe cale ierarhică, de către 

şeful de comisie, director, inspector, minister 
sau ARACIP/ARACIS;

 - condiţionată numai de bani şi resurse 
materiale, adică „motivată” de „lipsa banilor” 
(schimbarea, regândirea lecţiei, a organizaţiei 
nu presupun neapărat bani, ci voinţa fiecă-
ruia, disponibilitatea fiecăruia de a se orienta 
către elevi);

 - implicită şi un produs firesc al func-
ţionării „normale” (trebuie produsă, gene-
rată într-un cadru bine predefinit, nu „la 
întâmplare”);

 - un set de proceduri, imuabile, date o 
dată pentru totdeauna (existenţa proceduri-
lor nu înseamnă calitate, ci doar o premisă a 
unei funcţionări corecte care poate produce 
calitate);

 - asigurată exclusiv prin evaluare 
externă (şcoala nu trebuie să aplice princi-
piul „să vină evaluarea externă să vedem cât 
suntem de buni”, ci să se autoevalueze, să îşi 
măsoare nivelul, să îşi stabilească măsurile 
potrivite pentru a atinge nivelul dorit).

Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate 
permanentă pentru orice organizaţie 
furnizoare de educaţie, fiind măsurată prin 
rezultatele învăţării, exprimate în cunoştinţe, 
competenţe, valori şi atitudini, care se obţin 
prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de 
învăţământ sau a unui program de studii. Cu 
alte cuvinte, profilul generic al absolventului 
(ce trebuie să ştie, ce trebuie să facă, cum 
trebuie să fie) poate fi un ideal către care să 
tindă, în proiectarea calităţii, fiecare unitate/
instituţie de învăţământ.

Calitatea educaţiei se realizează în cadrul 
următoarelor procese:

a) planificarea şi realizarea efectivă a 
rezultatelor aşteptate ale învăţării;

b) monitorizarea rezultatelor;
c) evaluarea internă a rezultatelor;
d) evaluarea externă a rezultatelor.

Principalele activităţi ale şcolii autorizate 
în primul an de funcţionare

După emiterea ordinului de ministru de 
autorizare de funcţionare provizorie, încep să 

„curgă” drepturile şi obligaţiile furnizorului de 
educaţie/ şcolii:

 - obţinerea personalităţii juridice 
pentru unitatea de învăţământ;

 - angajarea, în cadrul şcolii, a persona-
lului didactic anterior identificat;

 - organizarea admiterii la studii (înscri-
erea copiilor/ elevilor);

 - semnarea contractelor educaţionale;
 - desfăşurarea activităţilor manageri-

ale şi educaţionale;
 - gestionarea de cataloage şcolare şi 

registre matricole;
 - emiterea de foi matricole;
 - transferul elevilor către/de la alte 

şcoli autorizate/acreditate private şi/sau de 
stat;

 - realizarea procedurilor de autoe-
valuare şi a Raportului anual de evaluare  
internă – RAEI.

După emiterea ordinului de ministru 
de acreditare, încep să „curgă” drepturile şi 
obligaţiile şcolii, unele dintre ele specifice 
acestei noi etape din viaţa şcolii, respectiv:

 - organizarea examenelor de absolvire 
şi de certificare stabilite de lege;

 - emiterea de diplome, certificate şi 
acte de studii recunoscute, în urma organizării 
examenelor de absolvire şi de certificare 
stabilite de lege;

 - gestionarea de diplome, certificate şi 
acte de studii recunoscute.

2. Aspecte generale privind 
sistemul de învăţământ militar  
în acord cu standardele naţionale 
şi europene de asigurare  
a calităţii educaţiei
Componentă fundamentală a instruirii, 

învăţământul militar este responsabil de 
formarea iniţială şi dezvoltarea profesională 
continuă şi reprezintă cea mai importantă 
investiţie a Armatei în dezvoltarea resursei 
umane şi creşterea performanţelor 
structurilor militare. 

Formarea iniţială şi continuă a personalului 
militar se desfăşoară având la bază un cadru 
normativ definit de reglementări generale 
specifice Ministerului Educaţiei Naţionale, 
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior, Agenţiei Române 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar, Autorităţii Naţionale pentru 
Calificări, precum şi de acte normative 
specifice emise la nivelul Ministerului Apărării 
Naţionale.
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Creşterea gradului de compatibilitate a 
învăţământului militar cu cel de formare şi 
dezvoltare profesională a personalului militar 
din armatele NATO reprezintă preocuparea 
permanentă a Ministerului Apărării Naţi-
onale, fiind unul dintre factorii esenţiali ai 
procesului de dezvoltare şi modernizare a 
învăţământului militar. 

Misiunea învăţământului militar este să 
formeze ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri 
cu competenţe profesionale şi transversale 
în acord cu cerinţele şi nevoile structurilor 
militare, corespunzătoare calificărilor 
specifice ocupaţiilor militare, cu potenţial 
de a deveni personalităţi creative, inovativi, 
determinaţi să obţină performanţă, să 
genereze valoare şi să-şi asume în mod 
responsabil cariera militară.

Obiectivul fundamental al învăţământului 
militar a vizat formarea iniţială şi continuă a 
ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor 
capabili să îşi asume responsabilităţile pentru 
îndeplinirea misiunilor constituţionale ce 
revin Armatei României.

Transformările învăţământului militar  
din ultimii ani se regăsesc în toate 
componentele acestuia: organizarea institu-
ţională, aspectele relaţionale, conţinuturile 
educaţionale, procedurile şi instrumentele de 
evaluare. Sursele acestor transformări au fost 
reprezentate, pe de o parte, de transpunerea 
legislaţiei europene în cea de nivel naţional 
şi, implicit, de necesitatea armonizării actelor 
normative specifice ministerului cu cele 
naţionale, iar pe de altă parte de schimbările 
realităţilor militare româneşti, ca urmare a 
efortului de integrare a Armatei României în 
structurile euroatlantice. 

Pe lângă cerinţele de dezvoltare impri-
mate de evoluţia învăţământului pe plan 
naţional,  învăţământul militar este supus 
cerinţelor interne de dezvoltare rezultate din 
dinamica realităţii militare. În primul rând, 
învăţământul militar răspunde nevoilor de 
pregătire a personalului militar, care impun 
asigurarea conectării instrucţiei individuale 
şi a educaţiei cu realităţile actuale şi cu 
schimbările anticipate în mediul operaţional. 
În al doilea rând, managementul resurselor 
umane aduce, în prim-plan, performanţa 
centrată pe competenţe, ceea ce impune 
învăţământului militar să furnizeze resursă 
umană calificată şi competitivă. Sistemul de 
formare profesională a cadrelor militare este 
structurat pe cicluri şi niveluri educaţionale şi 
cuprinde:

 - programe de studii preuniversitare: 
liceale şi postliceale;

 - programe de studii universitare şi 
postuniversitare;

 - programe de formare profesională 
continuă, cursuri de carieră şi de perfecţio-
nare/specializare, derulate în unităţile şi insti-
tuţiile de învăţământ militar şi de formare 
profesională continuă de nivel nonuniver-  
sitar – şcoli de aplicaţie. 

Modernizarea, adaptarea şi perfecţionarea 
cadrului conceptual, structural, acţional şi 
funcţional al învăţământului militar, în acord 
cu standardele educaţionale naţionale şi 
cerinţele sistemului militar este un proces în 
continuă desfăşurare.

Direcţiile principale de acţiune 
vizează elaborarea, avizarea şi aprobarea 
instrucţiunilor, dispoziţiilor şi a altor acte 
normative specifice care au ca obiect 
reglementarea managementului sistemului 
educaţional militar.

Înzestrarea Armatei României cu 
echipamente militare care înglobează 
tehnologii avansate necesită personal militar 
înalt calificat pentru operare, exploatare 
şi mentenanţă ceea ce impune adaptarea 
programelor de studii universitare de licenţă 
pentru formarea iniţială a ofiţerilor de arme 
la nivelul cerinţelor de instruire impuse de 
beneficiari.

Implementarea programelor de studii 
universitare de licenţă pentru formarea 
iniţială a ofiţerilor de arme de 4 ani – 240 
credite de studii transferabile creează 
cadrul pentru formarea competenţelor de 
natură tehnică şi managerială prin corelarea 
adecvată între componenta de pregătire 
academică şi cea de pregătire militară de 
specialitate şi compatibilitatea cu programe 
de studii similare din ţări membre NATO (SUA, 
Franţa, Germania etc.).

Pe fondul identificării unei nevoi acute 
de redefinire a competenţelor ofiţerilor, 
maiştrilor militari şi a subofiţerilor, precum 
şi a modelării unei noi arhitecturi, suplă şi 
viabilă, a sistemului educaţional militar, a 
fost elaborată Strategia de dezvoltare a 
învăţământului militar şi formării continue 
în perioada 20172030. 

Strategia derivă din Strategia naţională 
de apărare a ţării, cu scopul de a dezvolta un 
sistem educaţional militar flexibil, eficient, 
dinamic, conectat la mediul educaţional 
naţional şi internaţional şi la cerinţele de 
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instruire ale structurilor armatei care va fi 
în măsură să educe şi să instruiască militari 
conştienţi de rolul pe care îl au în societate şi 
în măsură ca, individual sau în cadrul structurii 
din care fac parte, să utilizeze echipamentele 
şi sistemele de armament necesare îndeplinirii 
tuturor misiunilor încredinţate, în ţară sau în 
afara acesteia.

Specializările şi programele de studii 
universitare de licenţă sunt publicate anual 
de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 
Hotărâre de guvern, în cadrul Nomenclatorului 
domeniilor şi al specializărilor/programe de 
studii universitare şi a structurii instituţiilor 
de învăţământ superior, în baza propunerii 
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Superior. Formarea 
profesională a cadrelor militare se realizează 
prin învăţământ liceal, postliceal, universitar 
şi postuniversitar, precum şi prin cursuri de 
educaţie şi formare profesională continuă, 
de carieră şi de perfecţionare/specializare, 
derulate în 43 de entităţi educaţionale şi 
de instruire, dislocate în 28 de garnizoane, 
majoritatea situate în centrul şi sud-estul 
ţării şi subordonate statelor majore ale 
categoriilor de forţe, comandamentelor sau 
unor structuri centrale.

Învăţământ superior militar - compus 
din 6 instituţii şi este reprezentat de către 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol 
I”, Academia Tehnică Militară, Academia 
Forţelor Terestre, Academia Forţelor Aeriene, 
Academia Navală şi Institutul Medico-Militar.

Învăţământul liceal militar - compus din  
5 Colegii naţionale  militare şi este reprezentat 
de către Colegiul Naţional Militar „Mihai 
Viteazul”, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie 
Cantemir”, Colegiul Naţional Militar „Ştefan 
cel Mare”, Colegiul Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu” şi noul înfiinţat Colegiul 
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”.

Învăţământul postliceal militar - compus 
din 3 şcoli militare şi este reprezentat de către 
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
a Forţelor Terestre, Şcoala Militară de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene şi 
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale.

Învăţământul de formare continuă non-
universitară – compus din 2 şcoli de aplicaţie 
subordonate Statului Major al Forţelor 
Terestre, 1 şcoală de aplicaţie subordonată 
Statului Major al Forţelor Aeriene, 1 şcoală 
de aplicaţie subordonată Statului Major 
al Forţelor Navale, 1 şcoală de aplicaţie şi 
Centrul de Instruire pentru Muzici Militare 
subordonate Comandamentului Logistic 
Întrunit, 1 centru de instruire subordonat 
Comandamentului Comunicaţiilor şi Infor-
maticii, 1 şcoală de aplicaţie subordonată 
Comandamentului Forţelor pentru Operaţii 
Speciale, 1 Secţie de instruire şi perfecţionare 
medico-militară.

Pe cicluri de studii universitare, situaţia 
programelor de studii este următoarea:

licenţă:
 - 3 ani, învăţământ cu frecvenţă –  

9 programe de studii acreditate şi 8 programe 
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de studii autorizate pentru funcţionare 
provizorie;

 - 4 ani, învăţământ cu frecvenţă –  
19 programe de studii acreditate şi  
4 programe de studii autorizate pentru  
funcţionare provizorie;

 - 4 ani, învăţământ cu frecvenţă  
redusă – 3 programe de studii acreditate;

master:
 - învăţământ cu frecvenţă – 23 de pro-

grame de studii acreditate;
 - învăţământ cu frecvenţă redusă –  

5 programe de studii acreditate;
doctorat: – învăţământ cu frecvenţă şi 

cu frecvenţă redusă în cadrul a 9 domenii de 
studiu.

Instituţiile de învăţământ superior militar 
se individualizează prin misiunea specifică în 
cadrul învăţământului superior naţional, al 
învăţământului superior militar şi al Spaţiului 
European al Învăţământului Superior şi 
sunt acreditate cu calificativ GRAD DE 
ÎNCREDERE RIDICAT din perspectiva 
asigurării calităţii educaţiei.

Programele de studii universitare de 
licenţă acreditate sau autorizate pentru 
funcţionare provizorie, respectiv programele 
de studii universitare de masterat sunt 
acreditate cu calificativul ÎNCREDERE.

Formarea personalului tehnico-ingineresc 
se realizează în Academia Tehnică Militară, 
instituţie de elită a învăţământului politehnic 
naţional şi internaţional. Această prestigioasă 
instituţie de învăţământ superior militar 
are parteneriate de colaborare cu instituţii 
similare din Franţa, Polonia, Cehia, Austria, în 
cadrul programelor ERASMUS şi ERASMUS +.

De asemenea, se poate menţiona 
şi Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” care, în cadrul aceloraşi programe 
de cooperare internaţională ERASMUS şi 
ERASMUS +, a autorizat programul de studii 
universitare de licenţă Leadership militar 
la care un semestru se desfăşoară exclusiv 
în limba engleză, în comun cu academiile 
militare din străinătate partenere.

Formarea şi perfecţionarea ofiţerilor 
specialişti din serviciul medical prin Univer-
sitatea de Medicină „Carol Davila” din 
Bucureşti şi Universitatea de Medicină Târgu 
Mureş, este coordonată de către Institutul 
Medico-Militar.

În scopul realizării conexiunii între 
competenţele vizate de programele de studii 
şi cerinţele beneficiarilor corelate cu cele 
rezultate din contextul normativ naţional 
s-au iniţiat şi finalizat demersuri de proiectare 
şi autorizare pentru funcţionare provizorie a 
unor noi programe de studii universitare de 
licenţă la nivelul:

– Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” – ex. Comunicaţii şi informatică 
– Inginerie şi management în domeniul 
comunicaţiilor militare (4 ani); Infanterie – 
Leadership militar; Finanţe-contabilitate – 
Contabilitate şi informatică de gestiune;

– Academiei Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” – ex. Rachete şi artilerie antiaeriană – 
Managementul sistemelor de rachete şi artilerie 
antiaeriene; Radiolocaţie şi război electronic 
– Managementul sistemelor de supraveghere 
aeriană;
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– Academiei Tehnice Militare – ex. Drumuri, 
poduri şi infrastructuri militare, Materiale 
energetice şi apărare CBRN;

Învăţământul preuniversitar militar
Învăţământul preuniversitar militar este 

organizat şi desfăşurat în:
– 5 colegii naţionale militare – pentru 

învăţământul liceal;
– 3 şcoli militare de maiştri militari şi 

subofiţeri, câte una pentru fiecare categorie 
de forţe ale armatei, pentru învăţământul 
postliceal pentru formare a maiştrilor militari 
şi a subofiţerilor.

Învăţământul liceal militar este un 
învăţământ performant recunoscut la nivel 
naţional prin performanţele înregistrate de 
elevi la învăţătură, la concursurile de admitere 
în instituţiile de învăţământ militar, precum 
şi la concursurile şi olimpiadele şcolare. 
Învăţământul liceal militar este gratuit şi are 
ca misiune pregătirea ştiinţifică şi umanistă 
generală a elevilor prin studii de nivel liceal, 
pe filiera vocaţională, în profilul militar, 
specializarea matematică-informatică. 

Programul de studii se desfăşoară în  
5 colegii naţionale militare şi asigură 
dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-
cheie, precum şi formarea competenţelor 
specifice filierei, profilului şi specializării. 
Studiile liceale au durata de 4 ani, în 
conformitate cu planurile-cadru de învăţă-
mânt stabilite la nivel naţional de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale.

Colegiile naţionale militare sunt unităţi 
de învăţământ de elită, furnizoare de servicii 
educaţionale la înalte standarde de calitate, 
prin care contribuie la formarea unei resurse 
umane deosebit de valoroase pentru Armata 
României şi contribuie în mod nemijlocit 
la internalizarea valorilor militare şi ale 
poporului român.

Învăţământul postliceal militar se 
organizează pentru armele sau serviciile şi 
specialităţile militare aprobate de ministrul 
apărării naţionale şi asigură, totodată, 
pregătirea pentru calificări profesionale de 
nivelul 5 înscrise în Registrul Naţional al 
Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate 
prin hotărâre a Guvernului. Studiile pentru 
formarea maiştrilor militari au durata de  
2 ani, iar pentru formarea subofiţerilor de  
1 an. La finalizarea programelor de pregătire, 
absolvenţii obţin certificatul de calificare 
profesională/competenţe profesionale, bre-
vetul de maistru militar sau subofiţer şi li se 
acordă primul grad militar.

Menţionăm că toate unităţile şi instituţiile 
de învăţământ militar, precum şi programele 
de studii oferite de acestea sunt acreditate 
de către agenţiile de asigurare a calităţii 
recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Formarea continuă prin studii 
postuniversitare – cursuri de carieră necesare 
pentru înaintarea în grad, de la locotenent-
colonel la general, şi cursuri de perfecţionare/
specializare se realizează în instituţiile de 
învăţământ superior militar; aceste programe 
sunt autorizate/acreditate conform legislaţiei 
referitoare la învăţământul superior şi la 
formarea profesională a adulţilor. 

Programele de studii postuniversitare de 
formare şi dezvoltare profesională continuă 
(cursuri de carieră şi cursuri de perfecţionare) 
sunt organizate în instituţiile de învăţământ 
superior militar în baza aprobării ministrului 
apărării naţionale. 

Planurile de învăţământ, după aprobarea 
acestora de către Senatul universitar al fiecărei 
instituţii de învăţământ superior militar, 

fac obiectul avizării de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale, 
fiind grupate pe categorii (cursuri 
de carieră, respectiv cursuri de 
perfecţionare). 

În instituţiile de învăţământ 
superior militar sunt organizate  
47 programe postuniversitare 
pentru evoluţia în carieră şi  
16 programe postuniversitare de 
perfecţionare/specializare.

Definirea fiecărui program 
postuniversitar, precum şi a 
competenţelor asigurate de către 
acestea, se realizează de către 
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beneficiar, în concordanţă cu prevederile 
Instrucţiunii privind recrutarea, selecţia, 
formarea profesională şi evoluţia în cariera 
militară în Armata României, aprobate prin 
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 
M.30/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare.

În instituţiile de formare continuă 
nonuniversitară (şcoli de aplicaţie, 
centre/baze/secţii de instruire/pregătire/
perfecţionare) se desfăşoară cursuri de 
carieră şi de perfecţionare/specializare 
pentru subofiţeri, maiştri militari şi ofiţeri cu 
grade inferioare, necesare evoluţiei în carieră 
şi dezvoltării competenţelor profesionale. De 
asemenea, se desfăşoară şi cursuri de formare 
a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe 
filiera indirectă.

Concluzii
Privind în perspectivă, conştientizăm 

faptul că acum, instituţiile şi unităţile de 
învăţământ militar, pregătesc studenţi şi elevi 
care vor folosi tehnologii avansate sau care nu 
au fost încă inventate, că abilitatea militarilor 
de a fi autonomi, creativi şi mobili, de a se 
situa inovator faţă de problemele cu care se 
confruntă vor deveni practici răspândite în 
organizaţia militară.

Din contextul evolutiv al mediului societal 
şi al celui de securitate în care funcţionează 
organizaţia militară, învăţământului militar 
îi revine misiunea de a asigura armatei o 
resursă umană înalt calificată, inovatoare, 
capabilă să convertească întregul capital 
educaţional în sursă de cunoaştere şi în 

avantaje competitive, adaptabilă, în măsură 
să îndeplinească o gamă largă de misiuni, 
astfel încât structurile militare să rămână 
eficiente în faţa oricăror provocări.

Avantajele absolvirii programelor de 
studii oferite de către unităţile şi instituţiile 
de învăţământ militar sunt evidente:

 - pregătirea în cadrul unor instituţii cu 
recunoaştere naţională şi internaţională în 
domeniu (titlul de Şcoală Europeană obţinut 
ani la rând de colegiile naţionale militare);

 - corp didactic de un înalt profesio-
nalism, recunoscut pe plan naţional şi 
internaţional;

 - bază materială şi logistică didactică 
modernă;

 - participarea la programe de cercetare 
pe plan naţional şi internaţional; 

 - asigurarea mobilităţii internaţionale 
a elevilor şi studenţilor în cadrul programelor 
de tip ERASMUS, ERASMUS+ şi COMENIUS;

 - asigurarea unui loc de muncă la 
absolvire şi posibilitatea unei cariere de 
succes în organizaţia militară;

 - cazare, echipament şi hrănire gratuită 
pe timpul şcolarizării.

Priorităţile în dezvoltarea sistemului edu-
caţional militar derivă din misiunile Armatei 
României şi legislaţia naţională în domeniu, 
astfel că Ministerul Apărării Naţionale va 
sprijini toate demersurile legale orientate 
spre creşterea calităţii actului educaţional, 
asigurarea eficienţei învăţământului militar şi 
dezvoltarea cercetării ştiinţifice militare, având 
în vedere că miza procesului educaţional este 
resursa cea mai de preţ a unei organizaţii  - 
resursa umană.
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În contextul reperelor pe care le trasează 
Strategia Europa 2020, învăţământului i-a fost 
rezervat rolul de motor principal al dezvoltării 
sociale şi al construirii unei societăţi bazate 
pe cunoaştere. Contextul economic şi social, 
afectat profund de schimbările multiple în 
toate domeniile, determină   schimbări ale 
comportamentului furnizorilor de educaţie. 

Aceştia sunt obligaţi să se adapteze 
continuu, să crească nivelul calităţii actului 
educaţional, să-şi diversifice reacţiile şi să 
plaseze pe piaţa forţei de muncă absolvenţi 
care să infuzeze toate domeniile de activitate 
cu soluţii inovatoare. 

Sistemul de educaţie şi instruire este 
elementul pe care Alianţa se sprijină în 
ceea ce priveşte creşterea nivelului de 

interoperabilitate a forţelor aliate şi partenere 
în operaţii şi susţinerea procesului de 
transformare continuă în scopul dezvoltării 
capacităţii de adaptare rapidă la schimbările 
din mediul de securitate internaţională.

România are nevoie de consolidarea 
capacităţii naţionale de apărare, implicit 
de resursa umană adecvată, atât din punct 
de vedere numeric, cât şi al competenţelor 
profesionale, capabilă să utilizeze în mod 
eficient cele mai moderne echipamente 
şi tehnologii militare pentru îndeplinirea 
misiunilor încredinţate armatei. Efortul 
Ministerului Apărării Naţionale de formare a 
capitalului uman în propriile unităţi şi instituţii 
de învăţământ trebuie privit ca o formă de 
investiţie a societăţii pe termen lung pentru 
beneficiul societăţii.
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Fiecare profesiune constituie un mediu 
„sui generis”, care reclamă aptitudini 
particulare şi cunoştinţe speciale, în care 
stăpânesc anumite idei, anumite uzanţe, 
anumite moduri de a privi lucrurile**.

Din acest motiv există astăzi colegiile 
naţionale militare, unităţi de învăţământ 
militar performante ale Armatei României în 
care se realizează educaţia militară timpurie 
a viitoarelor cadre militare. Absolvenţii de 
colegii militare reprezintă baza sigură de 
selecţie a candidaţilor pentru academiile 
şi şcolile militare de maiştri şi subofiţeri ale 
categoriilor de forţe ale armatei, iar resursa 
umană provenită de aici trebuie să fie mai 
calitativă şi mai motivată pentru profesia de 
ofiţer. Orice educaţie, inclusiv cea militară, 
constă într-un efort neîncetat pentru a impune 
copilului feluri de a vedea, de a simţi şi de a 
lucra la care el nu ar fi ajuns în mod spontan***.

Efortul Ministerului Apărării Naţionale de 
formare a capitalului uman în propriile unităţi 
şi instituţii de învăţământ trebuie privit ca 
o formă de investiţie**** şi, periodic, trebuie 
analizată rata de recuperare a investiţiei în 
educaţie şi training*****.

Analiza cu privire la performanţele şcolare 
realizate în colegiile naţionale militare a 
cuprins numai trei dintre cele patru unităţi de 
învăţământ liceal militar (Colegiul Naţional 
Militar „Dimitrie Cantemir” - CNMDC, Breaza; 
Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” - 
CNMMV, Alba Iulia şi Colegiul Naţional Militar 
„Ştefan cel Mare” - CNMSM, Câmpulung 

* Direcția generală management resurse umane, consilier grad 
profesional principal.
** Durkheim E. (1980), Educație şi sociologie, trad. rom., Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
*** Durkheim E. (1974), Regulile metodei sociologice, Editura 
Ştiințifică, Bucureşti. 
**** Schultz T. (1961), Investment in Human Capital, The American 
Economic Review, vol. 51, pp. 1-17.
***** Becker G. (1964), Human Capital, a theoretical and empirical 
analysis, with special reference to education, National Bureau of 
Economic Research, Columbia University Press, New York.

ELEVII DE AZI AI COLEGIILOR 
NAŢIONALE MILITARE - VIITORII 
OFIŢERI AI ARMATEI ROMÂNIEI
Funcţionar public Raluca PETRE* Moldovenesc). Colegiul Naţional Militar 

„Tudor Vladimirescu” nu a făcut obiectul 
analizei, deoarece a fost înfiinţat în anul 
2016 în baza Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. MS 53/2016 şi, nu există încă 
nicio promoţie de absolvenţi. Populaţia de 
referinţă a cuprins ultimele patru promoţii de 
absolvenţi ai acestor colegii, şi anume: 2014, 
2015, 2016, 2017, un total de 1456 de elevi.

Provenienţa elevilor din colegiile naţionale 
militare a fost, până în anul 2013, majoritară 
din mediul rural. La admiterea din anul 2013, 
procentul celor din urban l-a depăşit pe al 
celor din rural, singurul colegiu unde situaţia 
s-a păstrat fiind CNMSM.

Figura nr. 1

După cum se poate observa din Figura  
nr. 2, numărul total de elevi declaraţi admişi 
în cei patru ani în cele trei colegii a fost de 
1456, dintre care numai 86,7% (1262 elevi) au 
absolvit, 194 nefinalizând studiile din diverse 
motive, ceea ce reprezintă 13,3% din totalul 
celor admişi în anii 2010, 2011, 2012 şi 2013.

Figura nr. 2
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Numărul celor care nu au finalizat studiile 
a fost în scădere pentru ultimele două 
promoţii, nivelul maxim fiind înregistrat de 
promoţia 2011-2015 (54 elevi) (Figura 3). 
Pentru 3 dintre cele 4 promoţii analizate, cei 
mai mulţi elevi care nu au terminat colegiul 
provin din CNMSM.

Figura nr. 3

În ceea ce priveşte motivele pentru care nu 
toţi elevii declaraţi admişi în CNM nu au reuşit 
să finalizeze studiile, s-a constatat că: 38,7% 
s-au retras la cerere, 36,1% au fost declaraţi 
inapt medical, 16% au rămas repetenţi şi 
6,2% au fost exmatriculaţi. (Figura nr. 4)

Figura nr. 4

Analizând acest aspect la nivelul fiecărei 
promoţii (Figura nr. 5), observăm că procentul 
celor declaraţi inapt medical din totalul de  
elevi care nu au terminat studiile a crescut de 
la 26,5% la promoţia 2010-2014 la 33,3% la 
promoţia 2013-2017, procentul maxim fiind 
atins la promoţia 2012-2016 – 43,5% (20 de 
elevi din cei 46 care nu au absolvit colegiul). 

O creştere de aproape 10 procente se 
constată şi în cazul celor care se retrag la 
cerere, în timp ce numărul repetenţilor şi al 
celor exmatriculaţi a scăzut semnificativ.

Figura nr. 5

Reluând analiza la nivel de colegiu (Figura 
nr. 6), din cei 194 elevi care au abandonat 
studiile sau au fost excluşi din colegiu din 
diverse motive, din cele 4 promoţii de elevi 
analizate, cei mai mulţi provin de la CNM 
„Ştefan cel Mare”, 92 elevi (reprezentând 
18,5% din totalul celor admişi), urmat fiind de 
CNM „Mihai Viteazul”, 78 elevi (reprezentând 
15,8% din totalul celor admişi).

Figura nr. 6

În Figura nr. 7 sunt prezentate principalele 
motive ale ieşirilor din sistemul militar, 
ilustrate la nivelul fiecărui colegiu. Se constată 
astfel că la CNMDC şi CNMMV cei mai mulţi 
dintre elevi care nu au absolvit s-au retras la 
cerere (18 din 24 elevi, respectiv, 33 din 78 
elevi), în timp ce la CNMSM aproape jumătate 
dintre cei 92 de elevi care nu au absolvit au 
fost declaraţi inapt medical (44 elevi).

Cele mai multe cazuri de exmatriculare au 
fost la CNMMV, în timp ce la CNMDC nu s-a 
înregistrat niciun caz. Cel mai mare procent 
de repetenţi şi de elevi declaraţi inapt medical 
din totalul celor declaraţi astfel din cele  
4 promoţii s-a înregistrat la CNMSM.
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Figura nr. 7

Tabel 1:

Distribuţia pe colegii a celor care nu au absolvit, 
pe tipuri de cauze

CNMDC CNMMV CNMSM Total

repetent 5 8 18 31
inapt 
medical

1
25

44
70

retras la 
cerere

18
33

24
75

exmatriculat  10 2 12
transferat 
la alt CNM  

2 3
5

decedat   1 1
Total 24 78 92 194

Figura nr. 8

În figura nr. 8 observăm că cele mai multe 
situaţii de renunţare la studii sau de excludere 
din colegiu s-au înregistrat, aşa cum era de 
aşteptat, în clasa a IX-a, reprezentând 60,3% 
din totalul celor care nu au finalizat studiile 
(117 elevi din cei 194), după cum urmează:  
56 retraşi la cerere, 28 declaraţi inapt medical 
şi 24 de repetenţi (Tabel 2). 

Tabel 2

Elevi care nu au 
absolvit colegiul

cls. 
a IX-a

cls.  
a X-a

cls.  
a XI-a

cls.  
a XII-a Total

repetent 24 5 2 0 31

inapt medical 28 21 13 8 70

retras la cerere 56 14 2 3 75

exmatriculat 8 3 1 0 12

transferat 
la alt CNM 1 3 1 0 5

decedat 0 0 1 0 1

Total 117 46 20 11 194

Relevant şi firesc este faptul că numărul 
celor retraşi la cerere în clasa a IX-a reprezintă 
un procent de 74,6% din totalul celor retraşi 
(75 elevi) şi numărul celor declaraţi repetenţi 
în clasa a IX-a reprezintă un procent de 77,4% 
din totalul celor declaraţi repetenţi (31 elevi), 
în timp ce numărul celor declaraţi inapt 
medical se menţine la o valoare destul de 
ridicată în clasa a X-a şi chiar în clasa a XI-a.

La nivelul celor 3 colegii şi a celor 4 serii 
de absolvenţi cele mai multe corigenţe s-au 
înregistrat la Matematică, urmate de Limba 
engleză, Fizică şi Limba română, şi numai 
sporadic la alte materii. La promoţia 2013-
2017 a fost raportat un corigent la educaţie 
fizică. În cele patru promoţii de absolvenţi 
(1456 elevi) s-au înregistrat 215 corigenţi şi 
243 de corigenţe. La nivelul fiecărei promoţii 
se constată o creştere a numărului de 
corigenţe între promoţiile 2010-2014 şi 2013-
2017, de la 39 de corigenţe la 66.

Din cele patru promoţii de absolvenţi 
ai colegiilor naţionale militare (1262 elevi), 
84,3% (1064 elevi) au fost admişi într-o 
instituţie de învăţământ superior, 6,6%  
(84 elevi) au fost repartizaţi la şcolile militare 
de maiştri militari şi 9% (114 elevi) au părăsit 
sistemul.

De remarcat este faptul ca niciun elev din 
cele patru promoţii de absolvenţi analizate 
nu a optat pentru Şcoala Militară de Maiştri 
Militari a Forţelor Navale.
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Tabel 3

Instituţia de învăţământ superior/ 
SMMMS unde a fost admis

Nr. 
elevi %

Academia Tehnică Militară 358 28,4
Academia Forţelor Terestre 320 25,4
Academia Forţelor Aeriene 248 19,7
Academia Navală 90 7,1
Institutul Medico-Militar 27 2,1
Academia Naţională de Informaţii 21 1,7
Şcoala Militară de Maiştri Militari 
şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene 42 3,3

Şcoala Militară de Maiştri Militari 
şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 42 3,3

Neadmis 87 6,9
Respins 19 1,5
Inapt medical 5 0,4
Respins CZSO 2 0,2
Admis în Republica Moldova 1 0,1
Total 1262 100,0

Din totalul celor 1064 de absolvenţi de 
CNM admişi în instituţiile de învăţământ 
superior militar (IÎSM), 33,1% au optat 
pentru Academia Tehnică Militară, 30,1% 
pentru Academia Forţelor Terestre, 23,3% la 
Academia Forţelor Aeriene şi numai 8,5% la 
Academia Navală (Figura nr. 9).

Figura nr. 9

Figura 10 ilustrează modificarea pre-
ferinţelor de la o promoţie la alta pentru 
instituţiile militare de învăţământ superior. 
A crescut numărul absolvenţilor care se 
îndreaptă către Academia Tehnică Militară 
(de la 74 elevi în 2014 la 109 în 2017) şi către 
Academia Forţelor Aeriene (de la 45 elevi în 
2014 la 83 în 2017) şi a scăzut foarte mult 
numărul celor care au fost admişi la Academia 
Forţelor Terestre (de la 90 în 2014 la 49 elevi 
în 2017) şi Institutul Medico Militar (de la  
11 elevi în 2014 la 1 în 2017).

Figura nr. 10

Cel mai mare procent de admitere în 
instituţiile de învăţământ superior militar îl 
au absolvenţii de la CNMMV, unde 91,6 dintre 
cei care au terminat colegiul în ultimele 
patru promoţii au fost admişi într-o instituţie 
militară de învăţământ superior.

Tabel 4

Colegiu Admişi 
IIS Neadmis Respins SMMMS

Respins 
CZSO/
Inapt 
medical

CNMDC 82,4% 9,9% - 7,2% 0,5%

CNMMV 91,6% 2,9% 1,0% 4,3% 0,2%

CNMSM 79,2% 7,7% 3,7% 8,4% 1,0%

TOTAL 84,4% 6,8% 1,5% 6,7% 0,6%

Figura 11 ilustrează preferinţele 
absolvenţilor de CNM pentru IÎSM în funcţie 
de colegiul din care provin, astfel: absolvenţii 
din CNMSM sunt admişi în proporţie de 29,5% 
la AFT, în timp ce absolvenţii din CNMMV 
preferă în proporţie de 34,9% ATM.

Figura nr. 11

Evoluţia procentului de admişi în 
instituţiile de învăţământ superior militar 
pe fiecare promoţie indică o creştere între 
promoţia 2014 şi promoţia 2017 de la 78,1% 
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la 87,6%. Totuşi, procentul maxim de admişi 
s-a înregistrat la promoţia 2012-2016 (92,4% 
din total absolvenţi).

Figura nr. 12

Analizând comparativ situaţia în cele trei 
colegii naţionale militare observăm că cea mai 
mare rată de admitere în instituţiile militare de 
învăţământ superior o au absolvenţii CNMMV, 
indiferent de promoţie, în anul 2017, un procent 
de 96,1% dintre absolvenţi reuşind să ocupe un 
loc într-o academie militară.

Numai 82,2% dintre absolvenţi CNMSM 
au fost admişi în instituţiile de învăţământ 
superior militar în anul 2017. Faţă de anul 
2014 s-a înregistrat o creştere, însă această 
valoare este sub cea înregistrată la celelalte 
colegii.

Figura nr. 13

Figura nr. 13 ilustrează notele obţinute de 
absolvenţii de CNM la admiterea în instituţiile 
militare de învăţământ superior. 34,1% dintre 
cei declaraţi admişi au obţinut note peste 9 
(7 elevi cu media 10), 30,7% au obţinut note 
între 8 şi 8,99 şi numai 2,4% au avut note intre 
5 şi 5,99.

Figura nr. 14

Figura nr. 14 relevă, de la o generaţie la 
alta, o scădere continuă a ponderii notelor 
peste 9 şi o creştere accentuată a notelor de 
nivel inferior.

Analizând evoluţia performanţelor 
şcolare a absolvenţilor colegiilor naţionale 
militare din cele patru generaţii de elevi 
de la admiterea în colegiu şi până la media 
obţinută la examenul de bacalaureat reiese 
faptul că nu există elevi cu medii generale sub 
6,99 pe timpul colegiului. Procentul de 1,2 a 
celor aflaţi în această situaţie, la admitere se 
diminuează considerabil până la finalizarea 
colegiului, la bacalaureat existând numai 
0,8% medii sub 6,99.

Figura nr. 15

CONCLUZII
Evoluţia mediei de admitere în colegiile 

naţionale militare a fost în scădere în ultimii 
4 ani. 

Se constată o superioritate netă a 
rezultatelor la învăţătură obţinute de elevi în 
anul terminal (clasa a XII-a).

Rata de absolvire a CNM pentru ultimele  
4 promoţii este de 86,7%. 
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Motivele pentru nefinalizarea studiilor 
sunt: 5,2% s-au retras la cerere, 4,8% au 
fost declaraţi inapt medical, 2,1% au rămas 
repetenţi şi 0,8% au fost exmatriculaţi.

Provenienţa celor care nu au finalizat 
studiile: CNMSM - 92 elevi (18,5% din totalul 
celor admişi), CNMMV - 78 elevi (15,8% din 
totalul celor admişi), CNMDC - 24 elevi (5,14% 
din totalul celor admişi).

Rata de promovabilitate la examenul 
naţional de bacalaureat a fost de 100% în 
toate colegiile naţionale militare, în toţi cei 
patru ani cuprinşi în analiză. 

Din cei 1262 elevi care au absolvit CNM 
în cele patru promoţii, 84,3% au fost admişi 
într-o instituţie de învăţământ superior, 6,6% 

au fost repartizaţi la şcolile militare de maiştri 
militari şi 9% au părăsit sistemul.

A crescut numărul absolvenţilor care 
sunt admişi la Academia Tehnică Militară 
şi la Academia Forţelor Aeriene şi a scăzut 
foarte mult numărul celor care au fost admişi 
la Academia Forţelor Terestre şi Institutul 
Medico-Militar.

Cel mai mare procent de admitere în 
instituţiile militare de învăţământ superior 
militar l-au avut absolvenţii de la CNMMV, 
91,6%.

De la o generaţie la alta se constată o 
scădere continuă a ponderii notelor peste 
9 obţinute la admiterea în învăţământul 
superior militar şi o creştere accentuată a 
notelor de nivel inferior.
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