
                ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

       Biroul informare-recrutare _____ 
 

Denumirea şi ştampila structurii la care 

candidatul şi-a modificat opţiunea:_________________________________________ 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

Subsemnatul(a)1 ______________________________________________________, născut(ă)  
              (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului)  

în anul ______, luna ___, ziua ___, în localitatea _______________, judeţul/sectorul ____________, de 

cetăţenie2 _______________, naţionalitate _________________, starea civilă _________________, 

legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ___, nr _______, eliberat(ă) de _________________, la data de _______, cu 

domiciliul în judeţul/sectorul _____________, localitatea ______________________, strada 

____________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, et. __, ap. ____, telefon _____________ 

 cod numeric personal:  

având următoarele studii: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
                                 (ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii)  
___________________________________________________________________________________________________________________________, 

ocupaţia actuală: __________________________________, situaţia militară: ____________________, 
                                 (funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ)  

DA |_|  NU |_|   Dacă da: 

Unitatea militară: ______________________________ 

Perioada: _______________________________________ 

Arma/serviciul şi specialitatea: _____________________ Gradul: __________ 

fiul/fiica lui __________________________________________, născut în anul ___, luna __, ziua __,  
                          (numele şi prenumele tatălui candidatului) 

în localitatea ______________, judeţul/sectorul ________________, de cetăţenie ________________, 

naţionalitate ____________, profesia de bază _________________, ocupaţia actuală ______________ locul 

de muncă ___________________________________________, cu domiciliul în judeţul/sectorul 

___________, localitatea ____________, strada _______________, nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __,  

legitimat cu B.I./C.I. seria ____, nr. _______, eliberat(ă) de _________________, la data de ________,  

şi al/a ____________________________________________, născută în anul ____, luna ___, ziua __, 
           (numele şi prenumele mamei candidatului) 

în localitatea ___________________, judeţul/sectorul _____________, de cetăţenie ___________, 

naţionalitate ___________, profesia de bază ______________, ocupaţia actuală __________________, locul 

de muncă ___________________________________, cu domiciliul în judeţul/sectorul _______, localitatea 

_________, strada ______________, nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __,  legitimată cu B.I./C.I. seria ___, nr. 

_______, eliberat(ă) de __________________, la data de ______, căsătorit/ă cu 

________________________________________, născut/ă în anul ___, luna__, ziua __, în localitatea 
(numele şi prenumele soţiei/soţului candidatului)  
__________, judeţul/sectorul ________, de cetăţenie _________, naţionalitate __________, profesia de bază 

_____________, ocupaţia actuală _______________, locul de muncă 

______________________________________, cu domiciliul în judeţul/sectorul _____________, localitatea 

_____________, strada __________________, nr.__, bl.__, sc.__, et.__, ap.__,  legitimat(ă) cu B.I./C.I. 

seria ___, nr. ________, eliberat(ă) de _______________________, la data de _________, 

solicit să particip la concursul de admitere (prima opţiune): 

1. _________________________________________________________________________________ 
   (categoria de personal) 

 
1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior 
2 Se trec toate cetăţeniile deţinute 

             



____________________________________________________________________________________________________________________________; 

   (unitatea/instituţia de învăţământ militar/programul de formare/instruire, arma/serviciul şi specialitatea militară) 

 

Alte opţiuni:   

2.____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________ 

 
Declar pe propria răspundere că: 

a) accept investigarea activităţii mele trecute, după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale; 

b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni; 

c) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupție, de 

serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie/am fost condamnat(ă) 

pentru săvârşirea infracţiunii ...................., fiind reabilitat(ă) /amnistiat(ă) /dezincriminat(ă) conform .........................; 
d) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă fac parte mă angajez că, după admiterea în instituţia de învăţământ 

militar, voi renunţa la această calitate; 

e) nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii; 

f) nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege; 

g) orice boală avută sau găsită în perioada de la examinarea medicală specifică, până la concursul de admitere în instituţia de învăţământ 

militar, o voi sesiza unităţii sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară despre boala apărută, iar 

aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale; 

h) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie, ca urmare a stării de graviditate/maternitate; 

i) la dobândirea calităţii de soldat sau gradat profesionist, sunt de acord să renunţ la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist (numai 

pentru candidatul/candidata care doreşte să devină soldat/gradat profesionist); 

j) în cazul în care nu sunt posturi disponibile sau nu voi fi selecţionat(ă) pentru un post în judeţul în care domiciliez, sunt de acord să fiu 

repartizat(ă) într-o unitate militară dintr-un alt judeţ (numai pentru candidatul/candidata care doreşte să devină soldat/gradat profesionist); 
k) nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una 

dintre aceste situaţii, mă angajez că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, voi 

renunţa la această calitate; 

l) în cazul în care voi fi declarat(ă) „Admis” la examenul de admitere într-o instituţie de învăţământ universitar sau postliceal militar 

pentru formarea ofiţerilor sau maiştrilor militari în activitate, îmi voi da demisia din calitatea de soldat şi gradat profesionist; 

m) AM/NU AM parcurs, total sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat. Pentru situaţia în 

care am parcurs un astfel de program, la data înmatriculării mele în instituţia de învăţământ superior militar la care am fost admis, voi face 

dovada achitării integral sau parţial a contravalorii serviciilor de şcolarizare universitară de care am beneficiat anterior; 

n) AM/NU AM tatuaje/piercinguri/tăieturi (indiferent de natura şi conţinutul semnificaţiei lor); 

o) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, 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 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Alte probleme ale candidatului/candidatei, părinţilor/reprezentanţilor legali şi/sau soţiei/soţului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise 

în prezenta cerere*3): _____________________________________________________________________________________ 

În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea şi semnez contractul cu Ministerul Apărării Naţionale, de care am luat 

cunoştinţă. 

Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund realităţii, voi 

suporta consecinţele legale. 

 

Semnătura părintelui3:    Semnătura candidatului: 

Tatăl/mama (reprezentantul legal): 

__________________________               ______________________________ 
Data _______________                      Data _______________ 

 
3 *4) Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinţi/reprezentanţii legali pentru candidaţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepţia elevilor 

claselor a XII-a din colegiile naţionale militare. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului este de acord ca fiul/fiica lui/ei să urmeze cariera 

militară şi declară că îndeplineşte criteriile prevăzute la pct. a), d) şi e) din prezenta cerere de înscriere. 

. 


