
Anexa nr. 1  

NUMĂRUL DE LOCURI LA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ale M.Ap.N. şi S.R.I. care pregătesc 
personal pentru M.A.I., în anul şcolar/ universitar 2022 - 2023 

A. Învăţământ superior (ofiţeri) - studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă 

 

Nr. 
crt. 

Instituţia de 
învăţământ Domeniul de licenţă 

Programul de studii universitare de 
licenţă/ specializarea/ domeniul/ arma/ 
specialitatea militară/ durata studiilor 

Total locuri 
aprobate 

1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - Bucureşti (3 ani) 
Facultatea de Comandă şi 

Stat Major 
Ştiinţe militare, informaţii şi 
ordine publică Logistică 17 

2. Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu (3 sau 4 ani) 
Facultatea de Ştiinţe 

Militare 
Ştiinţe militare, informaţii şi 
ordine publică 

Leadership militar - Infanterie 1 

Facultatea de 
Management Militar 

Managementul sistemelor tehnice de 
artilerie - Artilerie şi rachete (4 ani) 2 

Managementul organizaţiei - Auto 2 
Inginerie şi management Comunicaţii şi informatică (4 ani) 2 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 
Administrative 

Contabilitate Finanţe-contabilitate 1 

3. Academia Tehnică Militară ’’Ferdinand I” (4 ani) 

Facultatea de Comunicaţii şi 
Sisteme Electronice pentru 

Apărare şi Securitate 

Inginerie electronică, 
telecomunicaţii şi tehnologii 
informaţionale 

Echipamente şi sisteme electronice 
militare 4 

Comunicaţii pentru apărare şi securitate 4 
Echipamente şi sisteme electronice 
militare, electronică - radioelectronică de 
aviaţie 

7 

Facultatea de Sisteme 
Informatice şi Securitate 

Cibernetică 
Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei 

Calculatoare şi sisteme informatice 
pentru apărare şi securitate naţională 5 

Facultatea de Sisteme 
Integrate de Armament, 
Geniu şi Mecatronică 

Inginerie civilă Construcţii şi fortificaţii 7 

Inginerie de armament, rachete şi 
muniţii 

Armament, aparatură artileristică şi 
sisteme de conducere a focului 6 

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi 2 

Facultatea de Aeronave şi 
Autovehicule Militare 

Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie 2 

Ingineria autovehiculelor Blindate, autovehicule şi tractoare 4 

4. Institutul Medico-Militar (6 ani) - Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti 
Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină generală 7 

5. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” - Braşov (3 ani) 

Facultatea de Management 
Aeronautic Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică 

Management aeronautic - Aviaţie - piloţi 
(5 elicopter, 2 avion) 

7 

Managementul traficului aerian - 
Meteorologie 5 Facultatea de Sisteme de 

Securitate Aeriană 

6. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” - Constanţa (4 ani) 

Facultatea de Inginerie 
Marină 

Inginerie marină şi navigaţie 
Navigaţie, hidrografie şi echipamente 
navale 7 

Electromecanică navală 2 
Inginerie electrică Electromecanică 4 

7. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” - Bucureşti (3 ani) 
Facultatea de Informaţii Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică 

Psihologie-informaţii 16 
Facultatea de Studii de 

Intelligence Studii de securitate şi informaţii 16 

Total număr de locuri - învăţământ universitar - licenţă 130 
 



 

NOTĂ: 
• Candidaţii la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, precum şi candidaţii la Academia 

Tehnică Militară ”Ferdinand I”, specializările: (1) echipamente si sisteme electronice militare, electronică - 
radioelectronică de aviaţieşi (2) echipamente si instalaţii de aviaţie,se prezintă pentru examinarea medicală specifică la 
Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu” Bucureşti. 

• Candidaţii la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa după 
susţinerea probei de evaluare a performanţelor fizice, prin planificarea realizată de Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră. Pentru aceşti candidaţi, în dosarul de recrutare este cuprinsă, suplimentar, o copie a fişei medicale, conformă cu 
originalul, pentru obţinerea avizului apt îmbarcare. 

• Candidaţii la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” - Piteşti 
efectuează testarea psihotehnicăla cabinetele psihologice atestate în vederea obţinerii permisului de conducere auto 
categoriile B şi C. 

• La Centrul de Instruire pentru Muzici Militare (subofiţeri; durata studiilor 1 an) sunt aprobate 2 locuri. Selecţia 
se realizează ulterior concursului de admitere, dintre candidaţii recrutaţi şi selecţionaţi de MApN, care sunt declaraţi 
"Admis”. 

Candidaţii pot avea opţiuni pentru mai multe instituţii de învăţământ în funcţie de data stabilită pentru susţinerea probelor 
de cunoştinţe/ graficele de admitere, situaţie în care se întocmesc dosare distincte de recrutare. 

Candidaţii au obligaţia de a urmări informaţiile cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere 
pe site-urile oficiale ale instituţiilor de învăţământ pentru care optează. 

B. Învăţământ postliceal (maiştri militari) - învăţământ cu frecvenţă; durata studiilor: 2 ani 
Nr. crt. Instituţia de învăţământ/ specialitatea/ specializarea Locuri aprobate 

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” - Piteşti 
Armament şi instalaţii de lansare/ 
Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare 

5 

Auto 5 
Echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară - CBRN 4 

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare 
Cibernetică - Sibiu 

Tehnică de comunicaţii 1 
Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică 1 
Operare şi mentenanţă echipamente informatice 1 
Administrare securitate sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică 1 

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” - Boboc 
Aeronave şi motoare de aviaţie 5 
Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie 6 
Radioelectronică de bord de aviaţie 3 
Radiolocaţie 2 
4. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” - Constanţa 
Artilerie navală şi antiaeriană 5 
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 4 
Motoare şi maşini navale 3 
Motoare şi instalaţii electrice navale 7 
5. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică ”Gheorghe Lazăr” - Chitila 
Construcţii 7 
Intendenţă/Bucătari 5 

Total 65 
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