
 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,România 

w w w .anp.gov.ro 
 

 

Anexa nr. 6 la  

adresa nr. 27565/DMRU/02.05. 2017 

 

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri  
a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti 

 

I. Condiţiile de recrutare 
Pentru cele 4 locuri repartizate sistemului administraţiei penitenciare în cadrul Şcolii 

Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, condiţiile 

generale şi specifice de admitere, precum şi documentele ce trebuie depuse la dosarul de 
înscriere sunt precizate în anunţul publicat pe pagina web a Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor. 

II. Termenul de depunere al dosarului de înscriere de către candidat 

Termenul de depunere al dosarelor complete, de către candidaţi, la Birourile Resurse 
Umane şi Formare Profesională din unităţile penitenciare este 30.06.2017, ora 1000. 

  

III. Dosarele de candidat 

Pentru fiecare candidat se vor întocmi 2 (două) dosare (tip plic), după cum urmează: 

Primul dosar va conţine următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere (document tipizat care se întocmeşte la sediul unităţii); 
2. Copie de pe actul de identitate (dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani, va prezenta copii de pe 

actul de identitate şi pentru părinţii sau întreţinătorii săi legali). Pentru cei care şi-au schimbat 
numele copie certificată, pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse 

umane care efectuează recrutarea, după hotărârea judecătorească sau alte documente 
privind schimbarea numelui; 

3. Copie de pe certificatul de naştere; 

4. Copie certificatul de căsătorie  – unde este cazul; 
5. Certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii - cu excepţia 

absolvenţilor de colegiu militar liceal, promoţia 2017 şi a personalului militar în activitate; 
6. Copie de pe diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului cu examenul de 

bacalaureat promovat (în adeverinţă vor fi menţionate atât media generală de bacalaureat, 

cât şi notele obţinute la probele susţinute). Candidaţii care sunt încă în anul terminal vor 
prezenta o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi, care să ateste 

faptul că sunt înmatriculaţi în ultimul an de studii liceale; 
7. Recomandare privind profilul psiho-moral şi comportamental - document tipizat - numai 

pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti; 

8. Fişa de examinare medicală – document tipizat;  
9. Fişa de cunoaştere – document tipizat; 

http://89.32.46.17/
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10. Livret militar (copie) – numai pentru candidaţii care provin din rândul cadrelor militare în 
rezervă şi al civililor care au satisfăcut stagiul militar; 

11. Copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru candidaţii care provin din 
rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, maiştrilor militari şi subofiţerilor în ac tivitate, 

certificat de structurile de personal ale unităţilor unde sunt încadraţi. 
12. Rezultatul Selecţiei din Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare şi, după caz, rezultatele 

examinării/evaluării aptitudinale medicale; 

13.  Trei fotografii color cu dimensiunea 3 x 4 cm. 
Pe coperta dosarului trebuie să apară menţionat, în mod obligatoriu, numele, 

prenumele tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal, domiciliul de 
reşedinţă al candidatului şi textul „Pentru concursul de admitere în Şcoala Militară de 
Maiştri Militari şi Subofiţeri - maiştri militari, sesiunea I, anul 2017”. 

Pentru o mai bună identificare a dosarelor de candidat transmise de unităţile 
penitenciare, pe coperta dosarului va fi înscrisă şi denumirea unităţii penitenciare. 

Candidaţii care provin din rândul absolvenţilor de liceu promoţia 2017, sunt obligaţi 
ca, la prezentarea la instituţia de învăţământ pentru concursul de admitere, să completeze 
dosarul de candidat cu diploma de bacalaureat (în original sau copie care va fi autentificată 

pe loc de secretariatul comisiei de admitere, pe baza originalului) sau adeverinţa eliberată de 
liceu în care se menţionează media de la bacalaureat. 

Diploma de bacalaureat în original se introduce în dosarul de candidat fără să fie 
găurită cu perforatorul. 

Al doilea dosar  va conţine următoarele documentele : 

1. Certificatul de căsătorie (copie) – unde este cazul; 
2. Certificat de naştere (copie); 

3. Livret militar (copie) – numai pentru candidaţii care provin din rândul cadrelor militare în 
rezervă şi al civililor care au satisfăcut stagiul militar; 

4. Copie a certificatului de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii - 

cu excepţia absolvenţilor de colegiu militar liceal, promoţia din anul respectiv şi a 
soldaţilor/gradaţilor profesionişti; 

5. Tabelul nominal cu rudele candidatului de până la gradul II inclusiv (se întocmeşte sub 
îndrumarea lucrătorului de resurse umane din unitate); 

6. Autobiografie (se întocmeşte sub îndrumarea lucrătorului de resurse umane din unitate);  

7. Copie a carnetului de muncă sau a adeverinţei care atestă locurile de muncă avute anterior, 
funcţiile ocupate, vechimea în muncă sau specialitate – dacă este cazul; 

8. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-
o funcţie publică în ultimii 7 ani; 

9. Declaraţia privind confirmarea cunoaşterii condiţiilor de recrutare şi de acceptare a acestora 

(se întocmeşte la sediul unităţii); 
10. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de 

securitate ca poliţie politică (se întocmeşte la sediul unităţii); 
11. Declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din partide, formaţiuni sau organizaţii 

politice, iar dacă este membru se angajează că, după admiterea în instituţia de învăţământ 

militar, va renunţa la această calitate;  
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12. Foaia matricolă (copie); 
13. Copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru candidaţii care provin din 

rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, 
certificat de structurile de personal ale unităţilor unde sunt încadraţi. 

Al doilea dosar va rămâne în cadrul Biroului Resurse Umane şi Formare Profesională 
din penitenciar. 

 IV. Activităţi concrete 

Pentru clarificarea sarcinilor care revin personalului din cadrul Birourilor Resurse 
Umane şi Formare Profesională, legate de procesul de recrutare, selecţie şi admitere, vă 

prezentăm, pe etape, următoarele: 
1. Întocmirea dosarului de candidat 

În momentul prezentării la unitate a candidaţilor, personalul de resurse umane şi formare 

profesională trebuie să-i informeze/sprijine în legătură cu toate aspectele întocmirii dosarului 
de candidat, asigurându-le tipizatele specifice Ministerului Apărării Naţionale. 

 
2. Planificarea candidaţilor la etapa de selecţie pentru susţinerea probelor eliminatorii în 

cadrul Centrelor Zonale de Selecţie şi Orientare. 
Termenul de ajungere a dosarelor la CZSO este 14.07.2016, iar cel de planificare este 
06.07.2017. 

 La repartiţia şi planificarea candidaţilor în vederea desfăşurării procesului de selecţie în 
Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare, penitenciarele vor respecta strict criteriul arondării în 
funcţie de domiciliul de reşedinţă al candidatului şi nu de dispunerea teritorială a 

penitenciarului care a întocmit dosarul, comunicând (telefonic/fax) numai cu centrul unde 
candidatul trebuie să susţină selecţia. Începând din acest an MApN coordonează procesul 

de selecţie în 4 centre zonale de selecţie şi orientare:  Alba Iulia, Câmpulung-
Moldovenesc, Breaza şi Constanţa. 

 Candidaţii se vor prezenta la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare având asupra lor 
cartea de identitate şi fişa medicală (în original). 

În acest sens, personalul Birourilor Resurse Umane şi Formare Profesională va solicita 

candidaţilor ca, în momentul finalizării fişei şi a obţinerii cazierului judiciar, să se prezinte în 
cel mai scurt timp posibil la penitenciar (cu copia de pe actul de identitate şi cu copia de pe 
certificatul de naştere), în vederea îndeplinirii formalităţilor privind planificarea la etapa de 

selecţie. Cu această ocazie: 

 Se va verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile privind vârsta maximă impusă de Şcoala 

Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti  şi condiţia 

de a nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată 

pentru săvârşirea unor infracţiuni; 
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 După constatarea îndeplinirii condiţiilor menţionate mai sus, numele candidaţilor vor fi 

inserate în „Tabelul nominal privind planificarea candidaţilor la etapa de selecţie din cadrul 

Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare ____________” (conform modelului de mai jos); 

 

Nr. 
crt 

NUME, iniţiala 
prenumelui tatălui, 

PRENUME 

Cod Numeric 
Personal 

Domiciliul de 
reşedinţă al 

candidatului 

Seria şi nr. 
actului de 

identitate 

Instituţia de 
învăţământ pentru 

care candidează  

1. 
exemplu 

STROE Radu NINA 
270328313400 

Bucureşti, sector 6, 
Strada Uverturii, nr 

56, bl. M 23, sc 3 

RT 668714 

Şcoala Militară de 
Maiştri Militari şi 

Subofiţeri a Forţelor 

Terestre „Basarab 
I” Piteşti 

 

 După completarea tabelului de mai sus, în serii de câte 5 – 10 candidaţi (dacă este posibil), 

se va efectua solicitarea de planificare la etapa de selecţie. Mai exact, tabelul nominal se 
va transmite prin fax (cu confirmare telefonică) Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare, în 

vederea planificării candidaţilor.  

 După primirea răspunsului din partea Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare referitor la 
data prezentării la selecţie, candidaţii respectivi vor fi informaţi cu privire la acest aspect, 

urmând a se prezenta la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare (având asupra lor cele 
detaliate mai sus). 

 
3. Transmiterea dosarului de candidat la Administraţia Naţională a Penitenciarelor – 

D.M.R.U. – S.F.P. se va realiza doar: 

 
 Pentru candidaţii care au susţinut etapa de selecţie, iar Centrele Zonale de Selecţie şi 

Orientare au comunicat penitenciarului rezultatele probelor eliminatorii; 

 În momentul în care acesta va fi complet, cu absolut toate documentele – inclusiv cu fişa 
medicală încheiată (în original). În acest sens, personalul Birourilor Resurse Umane şi 

Formare Profesională va instrui candidaţii ca, după finalizarea etapei de selecţie la Centrele 
Zonale de Selecţie şi Orientare, să revină la unitatea care i-a recrutat pentru depunerea fişei 
medicală (în original) la dosarul de candidat;  

 Dosarul nr. 1 va fi transmis la Serviciul Formare Profesională din Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor până la data de 22.07.2016. 

 

  V. Alte aspecte relevante:  

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în valoare de 100 lei, se achită la 

casieria şcolii, la data prezentării la sediul instituţiei de învăţământ. 
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Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere absolvenţii colegiilor militare liceale, 

promoţia din anul în care se desfăşoară admiterea, copiii personalului didactic din sistemul de 

învăţământ, precum şi candidaţii care dovedesc, cu acte, că îndeplinesc următoarele condiţii: 
 

1. sunt orfani de ambii părinţi; 

2. provin din case de copii sau plasamente familiale; 

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

funcţionarilor publici/personalului civil contractual care îşi desfăşoară activitatea 

în M.Ap.N.; 

4. sunt copii ai pensionarilor proveniţi din M.Ap.N.; 

5. sunt copii ai celor care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989; 

6. sunt copii ai personalului armatei încadrat în gradul I de invaliditate sau decedat 

în timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a participării la acţiuni militare; 

7. sunt absolvenţi din promoţia 2017 ai colegiilor naţionale militare aparţinând 

M.Ap.N.; 

8. au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară 

desfăşurării concursului de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe 

economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului 

persoanelor cu copii în întreţinere; 

9. sunt copii ai personalului militar şi civil din structurile sistemului de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională în activitate, pensionat sau decedaţi care 

fac dovada că îndeplinesc această condiţie; 

10. sunt salariaţi civili, soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale 

sau din alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională.  

Precizări organizatorice: 

- accesul candidaţilor cu autovehicule proprietate personală se va face pe la P.C. 1 şi 
parcarea acestora pe aleea P.C. 3 - depozit materiale tehnice. Activitatea se va face sub 
supravegherea îndrumătorilor de circulaţie echipaţi regulamentar. 

- cazarea candidaţilor se va face în şcoală, în limita locurilor disponibile, în ordinea 
prezentării acestora. Candidaţii domiciliaţi sau care au rude în garnizoana Piteşti se pot caza 

în afara unităţii cu aprobarea comandantului Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a 
Forţelor Terestre „BASARAB I"; 

- candidaţii vor servi mesele în limita locurilor disponibile, pe serii, conform programului; 

- se interzice folosirea telefoanelor mobile pe timpul desfăşurării probelor (acestea vor 
rămâne în bagajele personale); 

- retragerea candidaţilor din concurs se poate realiza numai după completarea cererii de 
retragere şi primirea documentelor specifice (pentru candidaţii soldaţi gradaţi profesionişti - 
ordin de serviciu, adeverinţă de radiaţii etc); 
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- candidaţii se pot adresa prin raport personal scris preşedintelui comisiei de contestaţii, 
iar decizia comisiei de contestaţii este definitivă; eşaloanele superioare nu intervin în 

soluţionarea acestora, conform D.M.R.U.-4/29.01.2014, art. 41, pct.(3); 
- eventualele rapoarte personale ale candidaţilor trebuiesc întocmite în limitele politeţii 

militare, să facă referire numai la problemele care pot fi probate cu dovezi şi să privească 
strict persoana candidatului în cauză; 

- candidatul care, prin raportul său, face intenţionat o sesizare, reclamaţie sau cerere pe 

bază de date ireale sau încalcă regulile politeţii militare în redactarea sau prezentarea verbală 
a acestuia, răspunde disciplinar, după caz, conform legislaţiei în vigoare. 

Absolvenţii colegiilor militare din promoţia 2017, personalul militar în activitate din 
M.Ap.N., precum şi copiii cadrelor didactice vor fi cazaţi gratuit, în limita locurilor disponibile. 
Hrănirea absolvenţilor colegiilor liceale militare din promoţia 2017 şi soldaţilor/gradaţilor 

profesionişti, pe perioada examenului de admitere, se asigură potrivit normelor legale în 
vigoare (act de alocare-scoatere la/de la drepturi de hrană şi ordin de serviciu). 

 

 Data de prezentare a candidaţilor la concursul de admitere este 06.08.2017 - 16.00. 

 Proba psihologică – Evaluarea psihologică specială (testarea psihotehnică) a candidaţilor 

pentru admiterea în învăţământul militar postliceal se efectuează în perioada de admitere, în 

unitatea de învăţământ organizatoare - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a 

Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, înaintea susţinerii probelor de evaluare a 

cunoştinţelor, conform reglementărilor specifice în vigoare (DMRU-12/15.06.2015).  

Evaluarea psihologică specială (testarea psihotehnică) constituie probă eliminatorie 
pentru toate armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care se organizează concursul 

de admitere. 
Examinarea se execută de către o comisie compusă din specialişti ai Laboratorului 

psihotehnic Bucureşti, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, iar rezultatele se 
consemnează în cataloage speciale prin „APT"/„INAPT" şi se afişează în locurile special 
destinate. 

Candidaţii declaraţi „APT" sunt admişi să participe la probele de evaluare din cadrul 
concursului de admitere. 

La această probă nu se admit contestaţii. 
 Probele scrise, conform Dispoziţiei Direcţiei management resurse umane D.M.R.U.-

4/29.01.2014 pentru aprobarea „I.M. 3/55, Metodologia-cadru privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul militar preuniversitar sunt: 

(1) test grilă la limba engleză — nota minimă de admitere 5,00. Testul grilă la limba 

engleză constituie probă de concurs, valabilă pentru toţi candidaţii. Standardele de 

performanţă pentru elaborarea testului se realizează în concordanţă cu programa pentru 

examenul de bacalaureat la limba modernă 2, fără a depăşi obiectivele şi conţinuturile 

acesteia. 
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Bibliografia pentru testul de limba engleză se constituie din manualele utilizate în 

ciclul liceal pentru formarea competenţelor generale prevăzute în trunchiul comun, în 

programele şcolare pentru limbile moderne, corespunzătoare următoarelor niveluri - ţintă, 

conform „Cadrului european comun de referinţă pentru limbi - predare, învăţare, evaluare": 

nivelul B2 la competenţele de receptare şi nivelul B1 la competenţele de producere. 

Testul grilă la limba engleză este comun pentru toate armele şi specialităţile militare 

şi este compus dintr-un număr de 45 itemi (15 itemi - citit, 10 itemi - elemente de gramatică, 

10 itemi - vocabular, 10 itemi - scris), fiecare item fiind cu alegere multiplă, 4 variante posibile, 

a, b, c şi d, din care o singură variantă reprezintă răspunsul corect; fiecare item rezolvat 

corect este notat cu 0,2 puncte, 1 punct fiind acordat din oficiu, conform Dispozi ţiei D.M.R.U. 

4/2012. Candidaţii sunt obligaţi să răspundă la fiecare din cei 45 de itemi, încercuind 

răspunsul considerat corect. 

(2) test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi 

trigonometrie) şi fizică (mecanică şi electricitate) - nota minimă de admitere 5,00. 

Testul grilă de verificare a cunoştinţelor este comun pentru toate armele şi 

specialităţile militare şi este compus dintr-un număr de 30 itemi (15 matematică - algebră şi 

trigonometrie, 15 fizică - mecanică şi electricitate, conform programei şcolare valabile pentru 

examenul de bacalaureat — sesiunea curentă), fiecare item fiind cu alegere multiplă, 4 

variante posibile, a, b, c şi d, din care o singură variantă reprezintă răspunsul corect. 

Candidaţii sunt obligaţi să răspundă la fiecare din cei 30 de itemi, încercuind răspunsul 

considerat corect. 

Media minimă de admitere este 5,00 (cinci). 

Media de admitere se calculează având în vedere următoarele ponderi: 

- Testul grilă la limba engleză are ponderea de 10%; 

- Testul grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) 

şi fizică (mecanică şi electricitate) are ponderea de 80%; 

- Media examenului de bacalaureat are ponderea de 10%. 

- Relaţia de calcul pentru calculul mediei de admitere: 

MA = ME+MTX8 + MB 

                   10 

  unde  ME media la limba engleză; MT media la testul grilă la matematică – fizică;  

MB media la examenul de bacalaureat. 

 Candidaţii care au obţinut medii mai mari sau cel puţin egale cu media minimă de 

admitere, sunt repartizaţi, pe arme/specialităţi militare, în ordinea strict descrescătoare a 

mediei de admitere (diferenţiat pe structuri beneficiare şi categorii de candidaţi, conform cifrei 

de şcolarizare), pe baza opţiunii exprimate în plen, în faţa comisiei de admitere. 



 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,România 

w w w .anp.gov.ro 
 

 

Pentru departajarea candidaţilor care au medii de admitere egale se folosesc, în 

ordine, următoarele criterii: 

a) media generală a examenului de bacalaureat naţional; 

b) nota obţinută la Limba şi literatura română, din cadrul examenului de 

bacalaureat naţional; 

c) nota/ media obţinută la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, 

specializare, respectiv Matematică sau Istorie, din cadrul examenului de bacalaureat naţional; 

d) nota obţinută la proba scrisă diferenţiată la alegere, din cadrul examenului de 

bacalaureat naţional. 

In situaţia în care pentru alţi beneficiari (Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor) nu s-au completat locurile scoase la concurs, acestea se pot 

completa din rândul candidaţilor înscrişi pentru Ministerul Apărării Naţionale şi declaraţi 

"NEADMIS" (au media de admitere mai mare sau egală cu 5,00, dar mai mică decât cea a 

ultimului candidat declarat „ADMIS"), numai cu acordul celor două instituţii, în ordinea 

descrescătoare a mediilor obţinute, pe baza opţiunilor personale exprimate în scris de către 

candidaţi. 

 Locurile rămase neocupate se anulează. 

 

La prezentarea în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 

Terestre „Basarab I” Piteşti pentru susţinerea examenului de admitere, candidaţii vor 

avea asupra lor: 

- diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată) sau adeverinţa eliberată de liceu 
pentru absolvenţii din promoţia 2016; 

- cartea de identitate în original – pentru accesul în instituţia de învăţământ şi în sălile de 

concurs; 

- bani pentru achitarea taxei de înscriere sau documentele care justifică exceptarea de la plata 

taxei, dacă nu există deja la dosar; 

- bani pentru hrănire şi cazare, după caz; 

- trusă de scris. 

Lucrătorilor de resurse umane din unitate le revine obligaţia informării candidaţilor cu 
privire la probele de concurs şi metodologia de desfăşurare a concursului  de admitere, 

acestea putând fi vizualizate pe pagina de web a: 

1.  Ministerului Apărării Naţionale http://recrutare.mapn.ro/index.php la secţiunea 

Cariere – Maistru militar; 

2. Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Forţelor Terestre ―Basarab I‖. 

http://recrutare.mapn.ro/index.php?idPageToView=124
http://www.ncoacademy.ro/
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De asemenea, vă rugăm să vă asiguraţi că opţiunile candidaţilor vor fi cel puţin două, 
pentru a mări şansele candidaţilor, întrucât în urma evaluării psihologice speciale (testarea 

psihotehnică) candidaţii pot fi declaraţi „admis‖ la o specializare şi ―respins‖ pentru alta.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Întocmit: 
Subcomisar Nina STROE/S.F.P./D.M.R.U./ 21.04.2017 


