
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE     Nr.* M/ /    

“NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER  
 

Chitanţa/Ordin de plată – nr.    din data     

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE: 
 

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)              Iniţialele tatălui 

                    

 

Prenumele candidatului (ei) 

                    

 

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform act doveditor) 

                    

 

CNP  Sex M F  Serie şi număr act de identitate (C.I./B.I.) 

                     

                   Organ emitent Data eliberării 

                     

 

Cetăţenia (română) Alte cetăţenii Cetăţenia anterioară (dacă este cazul) Etnia 

    

 

Data naşterii Locul naşterii (localitatea) Judeţul Ţara 

    

 

Prenumele părinţilor: Tatăl:  Mama:  

 

Domiciliul stabil: 

Oraşul/comuna/satul ……………………………......................., judeţul …………………………….., ţara ……………………, 

strada …………………………………..................., nr. ……., bl. ……,, sc. …., et. …., ap. ….., sector ……., cod ……………, 

număr de telefon fix …………………………………...……, telefon mobil ……………………………………................. …., 

e-mail ……………………………………………………………  

 

II. DATE SUPLIMENTARE: 
Bifaţi căsuţele corespunzătoare 

Starea civilă: Căsătorit   Necăsătorit   Divorțat   Văduv  

                              
 

Starea socială specială: (se aplică doar candidaţilor cu o stare socială specială, pe bază de documente) 
Orfan (de un părinte sau de 

ambii părinţi) 

 Provenit din case de 

copii 

 Provenit din familie 

monoparentală 

 Provenit din grupuri 

dezavantajate/medii defavorizate 

 Nu e cazul  

 

Starea medicală specială: (se aplică doar candidaţilor cu o stare medicală specială, pe bază de documente) 
Persoană cu dizabilități)  Boli grave incurabile  Alte situații  Nu e cazul  

 

Candidaţii care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi: 

se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente 

 

 

Depun la dosar adeverinţa de absolvire a 

examenului de licenţă în original/copie  

Nr.:  Data eliberării:  

      

Depun la dosar diploma de licenţă în 

original/copie  

Seria:  Nr.:  Data eliberării:  

      

Depun la dosar suplimentul la diplomă/ 

foaia matricolă în original/copie  

Nr.:  Data eliberării:  

      

      
 

* Completează persoana din Secţia Management Educaţional/secretariatul comisiei de admitere 



Profesia şi locul de muncă al candidatului: Gradul militar/profesional (dacă este cazul) ……………………………… 

funcţia .................................................... locul de muncă ………………………………………………………………….. 

localitatea ………………………………. telefon …………………………………… 
 

Beneficiar: 

M.Ap.N. 
  Din cadrul Sistemului de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională 

M.A.I. S.T.S. S.I.E. S.R.I. A.N.P.  Instituții 

civile 
 

     
 

Instituţia de învăţământ superior absolvită:  

Facultatea ........................................................................., Domeniul/Profilul ................................................................... 

Programul de studii/specializarea.............................................................., titlul obţinut .................................................... 

forma de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă) ...........................................promoţia/anul absolvirii 

................................ din cadrul Universităţii ........................................................................, forma de finanţare a studiilor 

(buget/taxă) ....................., durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz )........................................... 
 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR 

 
 Mă oblig ca: 

 după afişarea rezultatelor admiterii să închei contractul de studii şi să plătesc prima rată din taxa de şcolarizare prin 

depunerea, în numerar, la casieria instituţiei sau în contul acesteia, deschis la Trezoreria Sibiu. Menţionez că am luat la 

cunoştinţă faptul că nerespectarea acestor termene determină pierderea locului câștigat prin concursul de admitere; 

 în cazul în care sunt declarat(ă) ADMIS pe locuri finanţate de la bugetul de stat, să depun la sediul instituţiei diploma de 

licenţă şi suplimentul la diploma de licenţă, în original, până la data limită specificată pentru încheierea contractului de 

studii; 

 în cazul în care sunt declarat(ă) ADMIS pe locuri cu taxă să depun la sediul instituţiei copii legalizate ale actelor de studii (a 

diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă), până la data limită specificată pentru încheierea contractului de studii. 

 Menţionez că am luat la cunoştinţă de: 

 prevederile cap. V din M. 30/21.03.2012 - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile art. 26 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 8/2018 privind modificarea și 
completarea instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata 
României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012 şi prevederile Dispoziţiei şefului Direcţiei 
generale management resurse umane privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la 
programele de studii din instituţiile de învăţământ superior militar, în anul universitar 2021-2022, D.G.M.R.U. 4 din 21 
ianuarie 2021 (numai pentru candidaţii ofiţeri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale); 

 prevederile Regulamentului organizării şi desfăşurării admiterii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 

Sibiu pentru anul universitar 2022-2023 și a prevederilor Regulamentului studiilor universitare de masterat, elaborate la 

nivelul Academiei Forţelor Terestre din Sibiu; 

 faptul că, dacă am parcurs/parcurg un program de studii universitare de master pe locuri finanţate de la bugetul de stat, nu 

mai pot beneficia de finanţare de la buget pentru un alt program de master; 

 faptul că nu se restituie taxa de înscriere la concurs, în cazul retragerii dosarului de înscriere; 

 faptul că locurile finanţate de la bugetul de stat pot fi ocupate numai de ofiţeri încadraţi în M.Ap.N. potrivit Planului de 

şcolarizare în instituţiile/unitățile de învăţământ militar și în structurile de formare profesională inițială și continuă pentru anul 

şcolar/universitar 2022-2023 şi condiţiilor prevăzute la art. 77, alin. (1) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 

30/2012  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară 

în armata României, cu modificările și completările ulterioare. 

 
OPŢIUNI PRIVIND ADMITEREA 

 

OPŢIUNE PROGRAM DE MASTERAT* 
FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

OPŢIUNE LOCURI 

Finanţate de la bugetul de stat Cu taxă 

 Cu frecvenţă   
 

* Se va înscrie unul din următoarele programe de studii universitare de master: Leadership organizaţional, 

Intelligence în organizaţii, Managementul capabilităţilor organizaţionale şi Management şi tehnologie, Managementul 

sistemelor logistice militare**. 
** În condițiile includerii programului Managementul sistemelor logistice militare în completarea la Hotărârea Guvernului 

privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în 

anul universitar 2022-2023. 

 

Declar pe proprie răspundere că datele furnizate în această fişă de înscriere sunt conforme cu 

realitatea şi că am luat la cunoştinţă de prevederile sus menționate. 

 

Data: ....................................     Semnătura candidatului(ei), 


