
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ADMITERE,  
SESIUNEA AUGUST 2021 

 
Pentru completarea dosarelor, candidaţii înscrişi la concursurile de admitere pentru programele de 

studii postliceale (formare subofiţeri / maiştri militari) sunt rugaţi să transmită pe adresa de email a şcolii, 
admitere@forter.ro, preferabil până la data de 01.07.2021, declaraţia de consimţământ privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi declaraţia privind autenticitatea documentelor transmise 
(valabil pentru cei care nu au transmis deja), conform modelului DECLARAŢII. 

 
La prezentarea în instituţie pentru susţinerea testului de verificare a cunoştinţelor va trebui să 

aveţi la dumneavoastră următoarele documente: 
1. Opţiunile referitoare la armele/specialităţile militare pentru care candidaţi, conform modelului 

OPŢIUNI, completate şi semnate; 
2. Dovada plăţii taxei de înscriere (100 lei); aceasta va fi depusă în contul 

RO70TREZ0465005XXX000167, precizând următoarele detalii: 
- Nume beneficiar: SMMMSFT ”BASARAB I” 
- CUI 4317932; 
- Detalii tranzacţie: Taxă înscriere admitere pentru ______________ (numele şi 

prenumele candidatului). 
 
De asemenea, la prezentarea în instituţie pentru susţinerea testului veţi avea la dumneavoastră 

următoarele: cartea de identitate, ustensile de scris, apă şi sandwich. (ATENŢIE! Instituţia nu poate 
asigura cazare şi servirea masei!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                    Anexa nr. 3  

 
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 
Subsemnatul/a …………………………………………………………………., născut/ă în anul 

…….., luna ……, ziua ……., în ………………..…………, judeţul …………………….., cu domiciliul 
în ………………………………., judeţul ………….………….., str. …………………, nr. ....., bl. ….., 
ap. ……., e-mail ……………………………………, telefon ………………………, posesor/oare al/a 
actului de identitate seria ….., nr. ……………., CNP …………………………..., în calitate de candidat la 
admiterea organizată de Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 
„BASARAB I” din Piteşti, sesiunea 2021, îmi exprim prin prezenta acordul liber consimţit cu privire la 
utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” din Piteşti, în scopul organizării şi desfăşurării acestui 
concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor). 

 
 
NOTĂ: Mi-am întocmit dosarul de candidat/ă pentru următorul program de studii: 

Programul de studii postliceale cu durata de 1 an (formare subofiţeri)  

Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maiştri militari)  

 
 

Data:        Semnătura: 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Anexa nr. 4 
 

DECLARAŢIE PRIVIND AUTENTICITATEA  
DOCUMENTELOR DE STUDII TRANSMISE 

 
Subsemnatul(a) ....................................................................................., candidat(ă) la admiterea 

organizată de Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” 
din Piteşti, sesiunea 2021, declar pe propria răspundere că documentele de studii trimise pentru 
completarea dosarului de candidat(ă) sunt conforme cu originalul.  

De asemenea, mă angajez ca pentru înmatricularea la programul de studii ales, în cazul în care voi fi 
declarat(ă) „ADMIS” să depun, în termenul stabilit, documentele din dosarul de admitere în original, fără 
excepţie. 
 
 
 

Data:                                                                     Semnătura 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

OPŢIUNI ARME / SPECIALITĂŢI MILITARE 
(SUBOFIŢERI) 

 
Subsemnatul(a) …………………………………………………………..............................………., 

(numele, prenumele tatălui ;i prenumele) 

domiciliat în (localitate şi judeţ) ....................................................................., candidat(ă) pentru admiterea 
în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” din Piteşti, la 
Programul de studii postliceale cu durata de 1 an (formare subofiţeri), optez, în ordine, pentru 
următoarele arme şi specialităţi militare: 

Arma / Specialitatea militară 
Ordinea 
opţiunii 

Observaţii 

Infanterie / Infanterie (001)   
Infanterie / Vânători de munte (002)    
Infanterie / Cercetare (070)   
Infanterie / Infanterie marină (071)   
Poliţie militară / Poliţie militară (074)   
Artilerie şi Rachete / Artilerie şi Rachete (004)   
Apărare CBRN / Apărare CBRN (029)   
Apărare CBRN / Cercetare CBRN (030)   
Informaţii pentru apărare / Informaţii militare (005)   
Tancuri / Comandant şi mecanic conductor tancuri şi autotunuri (014)  Necesită deţinere permis 

de conducere auto 
categoriile B şi C 

Auto / Auto şi mecanic conductor TAB (015)  
Geniu / Geniu (025)  
 
NOTĂ: Se va completa coloana „Ordinea opţiunii” cu numere de la 1 la 12, acestea reprezentând 
ordinea opţiunilor dvs. În cazul în care nu doriţi să optaţi pentru o armă / specialitate marcaţi 
printr-o linie orizontală („-”), dar completaţi TOATE spaţiile din coloană. 
Exemplu: Dacă prima mea opţiune este Apărare CBRN / Cercetare CBRN (030), atunci în coloana  
„Ordinea opţiunii” voi scrie „1”; a doua opţiune este Infanterie / Infanterie marină (071) voi scrie „2„ 
şi aşa mai departe. 
 
 

Data:                                                                     Semnătura 
 

 
 
 


