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TAXE ADMITERE 2020 
A) La prezentarea candidaților în vederea admiterii la unul din programele de studii postliceale, 

acestora li se vor percepe, în conformitate cu Dispoziția D.G.M.R.U.-3/2019 pentru aprobarea I.M.-3/66, 
Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari 
și subofițeri, art. 22 aln. (1) și (2), următoarele taxe: 

a) taxa de înscriere, în valoare de 100 lei, se va achita în prima zi de prezentare, iar chitanța 
primită se va preda secretariatului comisiei care o va anexa la dosarul de candidat; 

Sunt exceptați de la plata taxei de înscriere candidații care dovedesc, cu documente, că 
îndeplinesc, după caz, una dintre următoarele condițiile prevăzute în Dispoziția D.G.M.R.U.-3/2019 
pentru aprobarea I.M.-3/66, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în 
școlile militare de maiștri militari și subofițeri, art. 22 aln.(3), și Ordinul M.136/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.30/2012: 

a) sunt orfani de ambii părinți; 
b) provin de la case de copii sau plasamente familiale; 
c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști, rezerviștilor voluntari 

sau ai personalului civil care își desfășoară activitatea în structurile Ministerului Apărării 
Naționale sau în celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate 
națională; 

d) sunt copii ai pensionarilor care provin din structurile Ministerului Apărării Naționale sau 
din celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate 
națională; 

e) sunt copii ai personalul armatei (cadre militare, soldați și gradați profesioniști, rezerviști 
voluntari și personalul civil) aflat în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de 
invaliditate, conform legii, ca urmare a participării la acțiuni militare;  

f) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfășurării 
admiterii, care nu depășesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din 
salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreținere; 

g) sunt absolvenți ai colegiilor naționale militare din promoția curentă; 
h) sunt soldați și gradați profesioniști sau personal civil din structuri ale Ministerului Apărării 

Naționale; 
i) sunt rezerviști voluntari încadrați în structuri ale Ministerului Apărării Naționale. 

 
B) Candidații pot servi masa contra cost în unitate, conform programului unității, în limita 
locurilor disponibile. 

Contravaloarea hranei va fi în cuantum conform contractului de hrănire în vigoare la data 
desfășurării concursului; 

C) Candidații din afara garnizoanei Sibiu pot fi cazați în unitate, în limita locurilor disponibile. 
Contravaloarea cazării va fi stabilită cu o săptămână înainte de data examenului de către 
administratorul cazărmii. 
 

Pentru absolvenții colegiilor naționale militare din promoția curentă, soldații și gradații 
profesioniști și rezerviștii voluntari din structurile Ministerului Apărării Naționale, cazarea se 
asigură gratuit de unitatea de învățământ postliceal militar, iar hrănirea, potrivit normelor 
legale în vigoare, în conformitate cu L 4/1-„Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării 
Naționale pe timp de pace”, cu modificările și completările ulterioare. 

 


