ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA SESIUNII A II-A PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA
MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE
„BASARAB I”
ÎN ANUL ÎNVĂŢĂMÂNT 2022-2023
În data de 29.08.2022, se va organiza a II-a sesiune de admitere la programele de studii
postliceale.
1. Graficul de desfășurare a activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor
pentru învățământul postliceal militar, în anul de recrutare și selecție 2022 - 2023, sesiunea a
II-a este următorul:
- 09 – 16.08.2022 – înscrierea candidaţilor;
- 11 – 20.08.2022 – selecţia candidaţilor (în Centrele de Selecţie şi Orientare);
- 22.08.2022 – termen final de întocmire a dosarelor de candidat;
- 25.08.2022 – termenul limită de ajungere a dosarelor de la BIR la SMMMSFT “Basarab I”;
- 29.08.2022 – data susţinerii probei de evaluare a cunoştinţelor.
2. Locuri scoase la concurs:
Programul de studii postliceale cu durata de 1 an (formare subofiţeri):
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Arma / Specialitatea militară

Total locuri
rămase pentru sesiunea II

Tancuri / Comandant şi mecanic conductor tancuri şi autotunuri (014)
Auto / Auto şi mecanic conductor TAB (015)
Geniu / Geniu (025)

19
49
53

TOTAL GENERAL

121

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să posede permis de conducere
categoriile B, C!!!!
Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maiştri militari):
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Arma / Specialitatea militară

Armament şi instalaţii de lansare (001) / Aparatură artileristică, sisteme de
conducerea focului, stabilizatoare (003)
Tancuri / Tancuri (013)
Geniu / Maşini utilaje de geniu (027)
Auto / Auto (015)
Apărare CBRN / Echipament de apărare CBRN (035)
TOTAL GENERAL

Total locuri
rămase pentru sesiunea II

9
8
3
1
7

28

3. Candidații declarați ,,ÎN AŞTEPTARE” / ,,RESPINS” / ,,NEPREZENTAT”,
la examenul susținut în prima sesiune şi care doresc să participe la admiterea din
sesiunea a II-a vor contacta birourile informare-recrutare care i-au recrutat în vederea
înscrierii la concurs (cu precizarea programului de studii postliceale pentru care
doresc să fie înscrişi, formare maiştri militari sau formare subofiţeri).

