
TAXE ADMITERE 202
 

 (1) La prezentarea candidaţilor în vederea admiterii la unul din 

acestora li se vor percepe taxă de înscriere în valoare de 

 (2) Taxa de înscriere se va achita 

verificare a cunoștințelor (01.08.2021

secretariatului comisiei care o va anexa la dosarul de candidat;

 (3) Sunt exceptaţi de la plata taxei

îndeplinesc, după caz, una dintre următoarele condiţii

 sunt orfani de ambii părinţi; 

 provin de la case de copii sau plasamente familiale;

 sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, r

personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în structurile 

sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

 sunt copii ai pensionarilor care provin din structurile 

sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

 sunt copii ai personalului armatei (cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, rezervişti voluntari şi 

personalul civil) aflat în activitate, deced

urmare a participării la acțiuni militare; 

 au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării admiterii, care nu 

depăşesc salariul minim net pe economie, st

persoanelor cu copii în întreţinere;

 sunt absolvenţi ai colegiilor naţionale militare din promoţia curentă;

 sunt soldaţi şi gradaţi profesionişti sau personal civil din structuri ale Ministerului 

 sunt rezervişti voluntari încadraţi în structuri ale Ministerului Apărării Naţionale.

 

 

 

 

TAXE ADMITERE 2021 

candidaţilor în vederea admiterii la unul din programele de studii postliceale

de înscriere în valoare de 100 lei.  

se va achita în ziua de prezentării candidaților 

01.08.2021-subofițeri și 03.08.2021-maiștri militari), iar chitanţa primită se va preda 

secretariatului comisiei care o va anexa la dosarul de candidat; 

Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente, că 

na dintre următoarele condiţii: 

provin de la case de copii sau plasamente familiale; 

sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, rezerviştilor voluntari sau ai 

personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în structurile MApN sau în celelalte structuri ale 

sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională; 

sunt copii ai pensionarilor care provin din structurile MApN sau din celelalte structuri din cadrul 

sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională; 

armatei (cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, rezervişti voluntari şi 

personalul civil) aflat în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate, conform legii, ca 

iuni militare;  

au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării admiterii, care nu 

depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului 

persoanelor cu copii în întreţinere; 

sunt absolvenţi ai colegiilor naţionale militare din promoţia curentă; 

sunt soldaţi şi gradaţi profesionişti sau personal civil din structuri ale Ministerului 

sunt rezervişti voluntari încadraţi în structuri ale Ministerului Apărării Naţionale.

programele de studii postliceale, 

ților pentru susținere testului de 

, iar chitanţa primită se va preda 

candidaţii care dovedesc, cu documente, că 

ezerviştilor voluntari sau ai 

sau în celelalte structuri ale 

sau din celelalte structuri din cadrul 

armatei (cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, rezervişti voluntari şi 

at, rănit sau încadrat în grad de invaliditate, conform legii, ca 

au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării admiterii, care nu 

abilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului 

sunt soldaţi şi gradaţi profesionişti sau personal civil din structuri ale Ministerului Apărării Naţionale; 

sunt rezervişti voluntari încadraţi în structuri ale Ministerului Apărării Naţionale. 


