ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI „ADMIS”!!!
Candidaţii care au fost declaraţi ADMIS se vor prezenta la şcoală pentru începerea cursurilor în data de
30.08.2022, în intervalul orar 08.00 – 12.00.
Adresa Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I”:
Mun. Piteşti, str. Trivale, nr. 16.
Telefon: 0248.215.900
Candidaţii care din motive obiective nu pot ajunge în intervalul orar specificat mai sus au obligativitatea
să anunţe instituţia de învăţământ despre întârziere.
Masa se asigură începând cu data de 31.08.2022, ora 07.00.
Pentru o bună participare la programele de studii vă sunt necesare următoarele documente şi
materiale:
Pe linie de învăţământ şi instrucţie:
- echipament sportiv (trening şi şort de culoare albastru, tricouri de culoare albă şi pantofi sport 2 perechi
(1 pereche pentru interior, 1 pereche pentru exterior);
- rechizite şcolare (2 caiete A5 matematică, 2 caiete A5 dictando, 3 caiete tip student matematică, 2 caiete
tip student dictando, trusă de creioane colorate, trusă geometrie, lipici, gumă şters, cutter, riglă 50 cm, carneţel
de buzunar, etc.);
- ustensile şi materiale pentru igiena individuală;
- materiale pentru întreţinerea echipamentului (cremă maro pentru încălţăminte, perie haine, 4 umeraşe
pentru haine, ace şi aţă pentru cusut etc.);
- un dosar plic, 1 copie a cărţii de identitate şi 1 copie faţă-verso a permisului de conducere auto (pentru
posesori);
- toţi elevii vor avea adresă de email personală de forma:
nume.prenume@yahoo/gmail.com
Pe linie medicală:
- cardul de sănătate.
- adeverinţă medicală cu antecedentele personale fiziologice şi patologice (boli cronice, psihice,
neuropsihice, infecto-contagioase), grupa sanguină şi RH-ul.
- fişa de transfer de la medicul de familie, în care să se precizeze data scoaterii din evidenţă (pe perioada
şcolarizării toţi elevii vor fi înscrişi la medicul unităţii, excepţie făcând elevii care au împlinit 26 de ani şi vin
din viaţa civilă);
- elevii proveniţi din viaţa civilă, care au împlinit 26 de ani, îşi plătesc personal asigurările de sănătate.
Pe linie de personal:
- documente necesare dosarului, în original – fişa medicală;
- adeverinţă din care sa reiasă dacă au fost angajaţi şi perioada de angajare.
Candidaţii admişi care provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti vor aduce, în plus:
 adeverinţă din care sa reiasă specialitatea de clasa;
 dosarele personale actualizate la data intrării în şcoală;
 certificat de drepturi băneşti (şi zilele de concediu efectuat pe anul 2022).
Pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii (conform art. 7 din Hotărârea nr. 781/2002, privind
protecţia informaţiilor secrete de serviciu) este necesară o recomandare de la liceu sau ultimul loc de muncă,
semnată de director / şeful nemijlocit (cu numele, prenumele şi nr. telefon ale acestuia).
Pe durata anului I de învăţământ, puteţi utiliza laptop-uri şi notebook-uri personale în instituţie, cu
respectarea regulilor de ordine interioară stabilite. Nu este permisă introducerea şi folosirea desktop-urilor
personale.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE „CONTINUĂ SELECŢIA”!!!
Candidaţii care sunt în continuare „Continuă selecţia” se încadrează într-una din următoarele
situaţii:
1. Au efectuat examinarea medicală, dar rezultatul nu a ajuns încă la instituţia noastră.
2. Nu au efectuat examinarea medicală.
3. Au efectuat examinarea medicală, au fost declaraţi INAPT şi au depus contestaţie.

