
Anexa nr. 2a 

FIȘA DE ÎNSCRIERE ȘI EXPRIMARE A OPȚIUNII 

Subsemnatul(a)1____________________________________________________, născut (ă)  

în anul_________, luna_________, ziua_____, în localitatea__________________________, județul 

______________, de cetățenie2 ____________________, naționalitate _____________, legitimat cu 

C.I. seria____ , nr.___________, eliberată de ________________________, la data de ___________, 

cu domiciliul în județul/sectorul_________________, localitatea ____________________________, 

strada __________________________________ , nr. ______, bl. ____, sc._____, et. ____, ap. ____, 

telefon ___________________________, e-mail________________________________________, 

CNP ___________________________________________ , doresc să mă înscriu la CONCURSUL 

DE ADMITERE în Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, menționez 

1. Am fost recrutat şi selecţionat de structura teritorială

2.Îmi exprim următoarea opţiune privind domeniul și programul de studii, respectiv
arma/specialitatea militară, la care voi fi repartizat(ă): 

Data Semnătura 

 
    

   

  

  

      

  

 

(Numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului) 

      Formularul se salvează, completează, printează, semnează, după 
care se va scana/fotografia şi se va trimite pe adresa de e-mail: 
admitere_licenta2022@armyacademy.ro

 din județul _____________ 

(se completează doar pentru un singur domeniu de studii) 
Beneficiar: Ministerul Apărării Naţionale

I. Domeniul de studii: 
ŞTIINŢE MILITARE, 

INFORMAŢII ŞI ORDINE 
PUBLICĂ 

II.Domeniul de studii:
CONTABILITATE 

III. Domeniul de studii:
INGINERIE ȘI

MANAGEMENT

IV. Domeniul de studii:
ŞTIINŢE

ADMINISTRATIVE

următoarele: 

1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica numele anterior
2 Se trec toate cetățeniile
NOTĂ: Fişa se poate modifica potrivit Hotărârii Senatului Universitar şi în funcţie de cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023


	Subsemnatula1: 
	în anul 1: 
	în anul 2: 
	luna: 
	ziua: 
	în localitatea: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	CI seria: 
	nr: 
	fill_11: 
	la data de: 
	fill_13: 
	localitatea: 
	strada: 
	nr_2: 
	bl: 
	sc: 
	et: 
	ap: 
	telefon: 
	email: 
	Data_completarii: 
	d1: Arma
	d2: Finanţe-contabilitate
	e1: Arma
	e2: Comunicaţii şi informatică
	Group1: Off
	IM: Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare
	reset: 
	Contabilitate: Contabilitate
	MO: Managementul Organizaţiei
	LM: Leadership Militar
	Alege_FloatingText: Trebuie să daţi click pe domeniul de studii dorit  
	Alege_LM: Leadership MilitarArma:Infanterie 
	datan: 
	varsta: 
	LM_OPT: LM
	MEF_OPT: MEF
	lst_LM: [--]
	lst_MEF: [--]
	Valideaza_DOM: 
	Opt_FloatingText: ATENŢIE !Trebuie selectată ordinea opţiunilor (1, 2  şi 3) la programele de studiiNu trebuie sa fie dublură de opţiune 
	CNP: 
	bir: [SELECTIE]
	FloatingText: Recrutarea se face de către fiecare beneficiar şi este condiţie obligatorie !După selectarea BIR, pentru a continua completarea formularului, utilizaţi tasta TAB şi daţi click pe căsuţa aferentă DOMENIULUI DE STUDIU DORIT.
	Alege_MO: Managementul OrganizaţieiArme:GeniuApărare CBRNAutoArtilerie şi rachete
	a1: Infanterie
	a: Arma
	MO_FloatingText: IMPORTANT !Trebuie selectată ordinea opţiunilorpentru armă ( 1, 2, 3 sau 4)apoi click pe butonul << Validează opţiuni >>NU TREBUIE SĂ EXISTE DUBLURĂ PE OPŢIUNE ARMĂ 
	b2: Armele
	b9: Geniu
	b10: [--]
	Valideaza_MO: 
	b5: Apărare CBRN
	b6: [--]
	b11: Auto
	b12: [--]
	MEF: Management economico-financiar
	c2: Arma
	c3: Intendenţă
	AP: Administraţie publică
	f1: Arma
	f2: Poliţie Militară
	MO_OPT: MO
	lst_MO: [--]
	Alege_MSTA: Managementul sistemelor tehnice de artilerieArmaArtilerie şi rachete 
	Alege_MEF: Management economico-financiarArmaIntendenţă 
	b14: Artilerie şi rachete
	b13: [--]


