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CE TREBUIE SĂ FACĂ UN VIITOR CANDIDAT ? 

 

1. Etapa I - RECRUTAREA 

Se prezintă la Centrul Militar Judeţean / Zonal sau de Sector şi îşi exprimă dorinţa de a 

candida pentru locurile aprobate prin „Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale 

pentru anul şcolar 2021 - 2022”, precizând instituţia de învăţământ şi categoria de personal pentru 

care doreşte să fie înscris.  

Candidatul este luat în evidenţă de către C.M.J. prin intermediul Biroului Informare -

Recrutare din cadrul centrului. Acesta verifică eligibilitatea candidatului pentru opţiunea aleasă 

(îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de recrutare) şi întocmeşte dosarul de candidat, solicitând 

documentele necesare. Termen limită pentru înscriere: 29.04.2021. 

Dosarul de candidat, după completarea cu toate documentele solicitate, va fi transmis de 

către Birourile Informare - Recrutare şcolii noastre. Data limită de primire a dosarelor este 

28.07.2021, ora 1500. 

Datele de contact ale C.M.J. / B.I.R. se regăsesc Date contact C.M.J. / B.I.R. 

Notă: Pentru locurile destinate celorlalţi beneficiari din sistemul de apărare, ordine publică 

şi securitate naţională, respectiv Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) şi Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor (A.N.P.), recrutarea, selecţia şi examinarea medicală se realizează 

pe baza normelor şi criteriilor stabilite de către fiecare dintre aceştia, prin proceduri proprii.  

Ministerul Afacerilor Interne     

Administrația Națională a Penitenciarelor 

  
2. Etapa a II-a – CONCURSUL DE ADMITERE 

Candidatul se prezintă la sediul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 

Terestre „BASARAB I” pentru susţinerea probei de concurs, astfel: 

- pentru „Programul de studii postliceale cu durata de 1 an” (formare subofiţeri) în data  

de 01.08.2021; 

- pentru „Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani” (formare maiştri militari)  

în data de 03.08.2021. 

Admiterea în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 

„BASARAB I” constă în susţinerea de către candidaţi a unei probe de concurs, prin rezolvarea unui 

test de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba engleză. Detalii referitoare la 

modalitatea de desfăşurare a probei se regăsesc în Metodologia de admitere. 

La prezentarea în şcoală pentru susţinerea testului candidaţii vor avea asupra lor 

următoarele: cartea de identitate, ustensile de scris, apă şi sandwich. (ATENŢIE! Instituţia NU 

poate asigura cazare şi servirea masei!) 

 

3. Etapa a III - a - SELECŢIA 

După ierarhizarea în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere, candidaţii care nu au 

efectuat selecţia până la momentul înscrierii la admitere, sunt planificaţi de către şcoală să 

participe la selecţie în cadrul structurilor specializate, în ordinea ierarhizării până la ocuparea 

locurilor scoase la concurs, dar nu mai târziu de începerea anului şcolar 2021 - 2022. 
Ierarhizarea şi planificarea la selecţie sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe 

pagina de internet a şcolii, www.ncoacademy.ro,  secţiunea Admitere. 

Probele de selecţie au caracter eliminatoriu şi se desfăşoară, în ordine, astfel: 

a) Selecţia aptitudinală generală - se desfăşoară în Centrele Zonale de Selecţie şi 

Orientare, durează o zi şi constă în probe psihologice (test de aptitudini şi chestionar de 

personalitate), probe fizice (traseu utilitar - aplicativ şi alergare de rezistenţă) şi interviu de 

evaluare finală. 

Rezultat probă: ADMIS / RESPINS. 

Proba este obligatorie pentru toţi candidaţii. 

Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare funcţionează în localităţile Alba Iulia, Breaza, 

Câmpulung Moldovenesc şi Constanţa. 

http://ncoacademy.ro/admitere2021/pdf/date_contact_bir.pdf
https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/
http://anp.gov.ro/cariera/admitere-institutii-de-invatamant-2/
www.ncoacademy.ro
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Fiecare judeţ/birou informare - recrutare este arondat unui C.Z.S.O., astfel încât candidaţii 

se vor prezenta pentru selecţie la C.Z.S.O. de care aparţin cu domiciliul stabil. 

Arondarea judeţelor/birourilor informare - recrutare la cele trei C.Z.S.O. este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 

Centre zonale de selecţie şi 

orientare 
Judeţ/Sector/Birou Informare - Recrutare 

1. C.Z.S.O. Alba Iulia 

Alba, Arad, Bihor, Caraş - Severin, Cluj, Dolj, Gorj, 

Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Olt, Sălaj, Sibiu, 

Timiş, Vâlcea.  

2. C.Z.S.O. Breaza 

Argeş, Bucureşti - Sectorul 1, 2, 3, 4, 5, 6, Braşov, 

Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Harghita 

Prahova, Teleorman. 

3. 
C.Z.S.O. Câmpulung 

Moldovenesc 

Bacău, Bistriţa - Năsăud, Botoşani, Iaşi, Maramureş, 

Neamţ, Satu - Mare, Suceava, Vaslui, Vrancea. 

4. C.Z.S.O. Constanţa Brăila, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea. 

 

b) Evaluarea/examinarea psihologică specială - se desfăşoară în Centrele Zonale de 

Selecţie şi Orientare, durează o zi şi constă într-o evaluare aptitudinală efectuată de către 

psihologii din laboratoarele psihotehnice.  

Rezultat probă: ADMIS / RESPINS.  

Proba este obligatorie pentru toţi candidaţii la „Programul de studii postliceale cu durata 

de 2 ani” (formare maiştri militari) şi pentru candidaţii la „Programul de studii postliceale cu 

durata de 1 an” (formare subofiţeri) care deţin permis de conducere categoriile B şi C şi care 

optează pentru armele Auto, Geniu sau Tancuri.  

c) Examinarea medicală - se desfăşoară în cadrul structurilor nominalizate de către 

Direcţia medicală.  

Rezultat probă: APT / INAPT. 

Proba este obligatorie pentru toţi candidaţii.  

Pentru candidaţii care provin din rândul personalului militar al Ministerului Apărării 

Naţionale este valabilă fişa de examinare medicală periodică, efectuată în ultimele 12 luni, 

certificată de către medicul unităţii în care este încadrat. 

 

După parcurgerea tuturor etapelor mai sus menţionate, candidaţii declaraţi „ADMIS” se vor 

prezenta în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” în 

vederea începerii programelor de pregătire. Data şi ora de prezentare, precum şi materialele 

necesare vor fi afişate în timp util pe site-ul şcolii. 

 

Date de contact: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 

„BASARAB I” 

Adresa: Mun. Piteşti, str. Trivale, Nr. 16 

Telefon: 0248.215.900, int. 177 sau 137 sau 195 sau 193 

Email: admitere@forter.ro 

Site şcoală: www.ncoacademy.ro 

 

mailto:admitere@forter.ro
www.ncoacademy.ro
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