DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu
Candidaţii care participă la concursul de admitere pentru programele de studii universitare
de licenţă au obligaţia să completeze dosarul de înscriere, În perioada 01.07-15.07.2022, ora
15.00, transmiţând următoarele documente scanate/fotografiate În format electronic, pe
adresa de e-mail admitere_licenta2022@armyacademy.ro:
1) Fişa de înscriere şi exprimare a opţiunii, pentru candidaţii selecţionaţi de MAp.N
Anexa nr. 2a;
Fişa de înscriere şi exprimare a opţiunii ,pentru candidaţii selecţionaţi de alţi beneficiar Anexa nr. 2b;
2) Declaraţie de consimţământ (faţă-verso) privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind protecfia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circula/ie a acestor
date - Anexa nr.3;
3) Declaraţie pe propria răspundere - Anexa nr.4;
4) Declaraţie privind autenticitatea documentelor de studii transmise - Anexa nr.5;
5) Diploma de bacalaureat (faţă-verso) însoţită de foaia matricolă sau adeverinţa
eliberată de liceu/colegiu, în cazul în care nu i s-a eliberat diploma de bacalaureat, în care se
menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat.
6) Dovada achitării taxei de înscriere.
Notă:
În condiţiile includerii unui nou program de studii universitare de licenţă Managementul
sistemelor tehnice de artilerie cu durata de 4 ani, în domeniul de studii Ştiinţe militare,
informaţii şi ordine publică în cadrul Hotărârii de Guvern pentru modificarea anexelor 1-6 la
Hotărârea Guvernului nr. 433/30.03.2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ
superior pentru anul universitar 2022-2023, arma Artilerie şi rachete nu se va mai organiza în
cadrul programului Managementul organizaţiei ( durata studiilor 3 ani), ci se va organiza în
cadrul programului Managementul sistemelor tehnice de artilerie cu durata de 4 ani.
Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii achită o taxă în valoare de 100 lei,
care se virează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX (cont deschis la Trezoreria
Sibiu).
Ordinul de plată trebuie să conţină următoarele date:
- beneficiarul-UM 01512 Sibiu (concurs admitere licenţă);
- codul CIF -4241117;
- numele şi prenumele candidatului.
Pentru informaţii suplimentare legate de concursul de admitere la studii universitare
de licenţă, sesiunea iulie 2022, sunaţi la telefon 0269/434055.

