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PLANUL DE ȘCOLARIZARE AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2022-2023

Nr.
crt.

Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze 
provizoriu/Programul de studii universitare de 

masterat/Arma/Specializarea

Nr. de locuri  propuse a fi școlarizate:

Domeniul de 
licenţă/masterat/doctorat

Locuri pentru Ministerul Apărării 
Naţionale, cu finanțare de la bugetul 

de stat                                              
(includ locurile alocateServiciului de 

Protecție și Pază)

Locuri pentru alte instituții de 
apărare, ordine publică şi 

securitate naţională, cu finanțare 
de la bugetul de stat                    

(se ocupă doar prin concurs)

Total locuri cu 
finanțare de la 
bugetul de stat

Observaţii 

C.1. CURS DE FORMARE A OFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE

Infanterie **

Cercetare**

Școala de instruire a forțelor pentru operații speciale Parașutiști comando / parașutiști ****

Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației 
fizice și sportului în armată

Educație fizică *

TOTAL CURS DE FORMARE A OFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE

* Candidații pentru Cursul de formare a ofițerilor în activitate specialitatea Educație fizică pot proveni din rândul maiștrilor militari și subofițerilor în activitate sau în rezevă, al gradaților și soldaților profesioniști în activitate sau în rezervă precum și din rândul civililor din cadrul și din afara MApN, cu respectarea cumulativă a tuturor criteriilor de eligibilitate (vârstă, vechime, studii, 
aptituni) prevăzute de legislația națională și specifică.

Ofiţeri

C.2. CURS DE FORMARE A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE

31
Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri a Forţelor 
Terestre „Basarab I”

Subofițeri

Informații militare *

Centrul de instruire pentru muzici militare Muzici militare ***

Centrul de perfecționare medico-militară Sibiu Sanitar ***

**** Candidații pentru Cursul de formare a subofițerilor în activitate specialitățile Parașutiști comando și Parașutiști pot proveni din rândul soldaților și gradaților profesionști în activitate sau în rezervă,  precum și din rândul civililor din cadrul și din afara MApN, cu respectarea cumulativă a tuturor criteriilor de eligibilitate (vârstă, vechime, studii, aptitudini) prevăzute de legislația 
națională și specifică. Din cele 60 de locuri, 40 sunt alocate pentru specialitatea Parașutiști comando  și 20 pentru specialitatea Parașutiști

 Școala de instruire pentru logistică ,,General-maior Constantin 
Constantiniu”

Transporturi militare şi exploatare feroviară***

** Candidații pentru Cursul de formare a subofițerilor în activitate specialitățile Infanterie și Cercetare pot proveni doar din rândul soldaților și gradaților profesionști în activitate din MApN, cu respectarea cumulativă a tuturor criteriilor de eligibilitate (vârstă, vechime, studii, aptitudini) prevăzute de legislația națională și specifică. 

*** Candidații pentru Cursul de formare a subofițerilor în activitate specialitățile Muzici militare, Sanitar și Transporturi militare şi exploatare feroviară pot proveni din rândul soldaților și gradaților profesionști în activitate sau în rezervă,  precum și din rândul civililor din cadrul și din afara MApN, cu respectarea cumulativă a tuturor criteriilor de eligibilitate (vârstă, vechime, studii, 
aptitudini) prevăzute de legislația națională și specifică. Pentru cele 2 locuri alocate MAI la specializarea Sanitar,  recrutarea și selecția candidaților se realizează de către MApN

TOTAL CURS DE FORMARE A SUBOFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE

* Candidații pentru Cursul de formare a subofițerilor în activitate specialitatea Informații militare  pot proveni doar din rândul soldaților și gradaților profesioniști din DGIA, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislația națională și specifică.
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