ANUNŢ IMPORTANT
PENTRU CANDIDAŢII CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL DE ADMITERE LA
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR
TERESTRE „BASARAB I”
ÎN ANUL ÎNVĂŢĂMÂNT 2021-2022
1. Modificare locuri scoase la concurs pentru admiterea la Programul de studii
postliceale cu durata de 1 an (formare subofiţeri)
În baza Ordinul Şefului Statului Major al Forţelor Terestre nr. I1-1613 din 02.07.2021,
locurile scoase la concursul de admitere pentru „Programul de studii postliceale cu durata de 1
an” (formare subofiţeri) au fost modificate, în sensul că cele 10 locuri alocate armei /
specialităţii militare Informaţii pentru apărare / Informaţii militare sunt redistribuite la arma
/ specialitatea militară Infanterie / Infanterie, astfel:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Arma / Specialitatea militară

Infanterie / Infanterie
Infanterie / Vânători de munte
Infanterie / Cercetare
Infanterie / Infanterie marină
Poliţie militară / Poliţie militară
Tancuri / Comandant şi mecanic conductor tancuri şi autotunuri
Auto / Auto şi mecanic conductor TAB
Artilerie şi Rachete / Artilerie şi Rachete
Geniu / Geniu
Apărare CBRN / Cercetare CBRN
Apărare CBRN / Apărare CBRN

Ministerul Apărării Naţionale
Total
D.G.I.A.
M.Ap.N.

S.M.Ap.

79
15
21
4
71
25
38
67
34
8
6

4
1
-

83
15
21
4
71
25
39
67
34
8
6

TOTAL GENERAL
368
5
373
Opţiunile candidaţilor pentru arma / specialitatea militară Informaţii pentru apărare /
Informaţii militare nu vor fi luate în calcul, fiecare candidat rămânând cu celelalte opţiuni
înscrise.
2. Prezentarea candidaţilor în vederea susţinerii testului grilă de verificare a
cunoştinţelor (01.08.2021 – subofiţeri şi 03.08.2021 – maiştri militari)
La prezentarea candidaţilor în vederea susţinerii testului grilă de verificare a cunoştinţelor,
aceştia vor avea asupra lor următoarele:
- cartea de identitate;
- dovada plății taxei de înscriere;
- copie legalizată a diplomei de bacalaureat (pentru candidaţii care nu o au în dosar);
- ustensile de scris de culoare albastră;
- chestionarul pentru triajul epidemiologic, completat, conform modelului anexat;
- măşti de protecţie (cel puţin 3 bucăţi);
- dezinfectant biocid pentru mâini;
- apă şi sandwich.
3. Reorientarea candidaţilor pentru o altă categorie de personal militar
Reorientarea candidaţilor pentru o altă categorie de personal militar se va desfăşura la
sediul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” (strada
Trivale nr. 16), astfel:
- în data de 02.08.2021, între orele 08.00 – 10.00 – pentru candidaţii care au participat la
testul grilă din data de 01.08.2021;
- în data de 04.08.2021, între orele 08.00 – 10.00 – pentru candidaţii care au participat la
testul grilă din data de 03.08.2021.

