




































































































DISPOZIŢII FINALE 

Art. 110. Personalul angajat în organizarea şi desfăşurarea admiterii care se 
abate de la respectarea nonnelor de examinare sau care, prin activitatea sa, 
prejudiciază corectitudinea concursului, divulgă conţinutul subiectelor, încalcă 
regulile de apreciere obiectivă ori înregistrează incorect rezultatele, va fi 
sancţionat potrivit reglementărilor în vigoare. În astfel de situaţii, preşedintele 
comisiei de admitere dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor de către 
persoanele în cauză şi preluarea responsabilităţilor acestora de către alţi membri 
aI COmISiel.

Art. 111. ( 1) Îrunatricularea candidaţilor declaraţi „ADMIS" la programele de 
studii universitare de licenţă, respectiv de master se face prin decizia 
comandantului (rectorului) academiei. După aprobarea îrunatriculării, studenţii, 
respectiv masteranzii sunt înscrişi în registrul matricol al instituţiei, respectiv 
Registrul matricol unic (RMU) sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă 
de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi. 

(2) Academia are obligaţia încheierii contractelor de studii între studenţii
înmatriculaţi şi comandantul (rectorul) instituţiei. 

Art. 112. (1) Prezentul regulament se actualizează în conformitate cu 
modificările legislative adoptate pe plan naţional cu aprobarea Senatului 
Universitar. 

(2) Orice modificare a prevederilor regulamentului este adusă la cunoştinţa
candidaţilor prin publicare pe site-ul www.armyacademy.ro şi comunicată 
Direcţiei Generale Management Resurse Umane/Ministerului Apărării Naţionale. 

Discutat şi avizat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Management Militar 
din data de 07.11.2022. 

Discutat şi avizat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Militare din 
data de 07.11.2022. 

Discutat şi avizat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Administrative din data de 07.11.2022. 

Discutat şi avizat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 
08.11.2022. 

Discutat şi aprobat în reuniunea Senatului Universitar din data de 
09.11.2022. 
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Anexa nr. 2a 

FISA DE ÎNSCRIERE SI EXPRIMARE A OPTIUNII ' 
(se completează doar p�ntru un singur domeniu de studii) 
Beneficiar: Ministerul Apărării Naţionale 

Subsemnatul(a) 1 
_______________________ , născut (ă) 

(,\_,,,, l,,f/ilfLst11W•iPpr,,,..,,d, c••lh'.»t,J1<1) 

în anul ____ , luna ____ , ziua __ , în localitatea. _____________ , judeţul 

-------

, de cetăţenie2 , naţionalitate , legitimat cu 

C.I. seria , nr. _____ , eliberată de ____________ , la data de _____ _ 

cu domiciliul în judeţul/sectorul ________ , localitatea _____________ _ 

strada , nr. ___ , bl. __ , se. __ , et. __ , ap. __ , 

telefon ______________ ., e-mail ___________________ _ 
CNP _ __________________ , doresc să mă înscriu la CONCURSUL 

DE ADMlTERE în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu, menţionez 
următoarele: 

I. Am fost recrutat şi selecţionat de structura teritorială
din judeţul
2.Îmi exprim următoarea opţiune privind domeniul şi programul de studii, respectiv

arma/specialitatea militară, la care voi fi repartizat(ă): 
I. Domeniul de studii:
ŞTIINŢE MILITARE,

· INFORMAŢir ŞI ORDINE
PUBLICĂ 

[i:MJ[Mo]IMSTAII MEF 11 . \lahdcaza 
-- -- -- --

I Leadership Militar 

Armele I Infanterie .. 

Cercetare 

Vânători de munte 

I 

Validează orfiuni1---------
Paraşuli$ti 

Managementul Organizatiei 

_A_rm_el_e ___ J Geniu

Auto 

Tancuri 
Valiclca7.ă orfiunil------

Ap:lrare CURN 

Managementul Sistemelor Tehnice 
de Artilerie 

Arma __ j Artilerie şi rachete 

Management economico-financiar 

Anna _ J Intendentă 

Data 

li. Domeniul de studii:

CONTABILITATE

□ 

Contabilitate 

Arm•I Finan1e-eontabilitate 

III. Domeniul de studii: IV. Domeniul de studii:
INGINERIE ŞI ŞTIINŢE 

MANAGEMENT ADMINISTRATIVE 

□ □ 

T nginerie şi managemenl în 
domeniul comunica\iilor Adminislralie publică 

militare 

Arma' Comunica\ii şi informatic:! Arma Poliţie Militară 
____; ____ _

Formularul se salve=, completează, printcază, semnea�. după 
corc se va scano/fo1ogrofin şi se va 1rim1tc pc adresa de e-mail: 
a<lmitere_licenta2022@armyacademy.ro 

Semnătura 

1 in cazul în care numele a fost schimbat, se va indica numele anterior
2 Se trec tootc cetă\eniile
NOTĂ: Fişa se po1.11e modifica polrivil Hol(mirii Senatului Universitar şi i11fimc(le de cifru de şcolarizare pemn, 1.11111/ u11iversitar 2023-2024
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Anexa nr. 2b 

FISA DE ÎNSCRIERE SI EXPRIMARE A OPTIUNII 
' (se completează doar p�ntru un singur domeniu de st�dii) 

Beneficiar: altul decât Ministerul Apărării Naţionale 

Subsemnatul(a) 1 

_______________________ , născut (ă) 
P.'-rlr.ffl,Ji,,lb"1tdl•f1'p1YHNrlrtt1MIV4.T„l■fJ 

în anul _____ , luna _____ , ziua ___ , în localitatea ____________ � judeţul 

_______ , de cetăţenie2 
__________ , naţionalitate _______ , legitimat cu 

C.I. seria , nr. _____ _, eliberată de ____________ , la data de ____ _ 
cu domiciliul în judeţul/sectorul ________ , localitatea ____________ _ 
strada _________________ , nr. ___ , bi. __ , se. ___ , et. __ , ap. __ , 

telefon ____________ , e-mail _________________ _ 
CNP ___________________ , doresc să mă înscriu la CONCURSUL 

DE ADMITERE în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu, menţionez 
următoarele: 

1. Am fost recrutat şi selecţionat de structura teritorială
din judeţul
2.Îmi exprim următoarea opţiune privind domeniul şi programul de studii, respectiv

arma/specialitatea militară, la care voi fi repartizat(ă): 
I. Domeniul de studii: li. Domeniul de studii:
ŞTIINŢE MILITARE, CONTABILITATE

INFORMAŢII ŞI ORDINE 
PUBLICĂ 

□ □ 

Data 

III. Domeniul de studii: IV. Domeniul de studii:
INGINERIE ŞI ŞTIINŢE 

MANAGEMENT ADMINISTRATIVE 

□ □ 

formularul se salvca,./i, complclcaz.ii, printeazâ. semnează, după 
care se va scana/fotografia şi se va trimite pe adresa de e-mail: 
admilcre_1iccnta2022@armyacademy.ro 

Semnătura 

1 ln cazul în care numele a fost schimbat, se va indica numele anlerior
2 

Se trec toate cetăţeniile 
NOTĂ: Fi1a se poare modifica porrivtr fiortirâr1i Senatului Universitar şi infime/ie de cifra de şcolarizare pentru anul ,miversirar 2023-2024 
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