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CERERE DE ÎNSCRIERE 

la cursul de pregătire teoretică și practică 

în domeniul armelor și al munițiilor 
 

 * se va completa conform datelor din actul de identitate 
 
Subsemnatul/a______________________________________,CNP_______________________,act 

identitate tip __ , seria __ nr. _________ , fiul,-ica lui _____________ şi _____________ , născut,-ă în loc. 

__________________________ , judeţul / sectorul ___________________________ , cu domiciliul în judeţul 

____________________________________ , localitatea ________________________________ , sector __ 

, str. __________________________________________ , nr. ___ , bl. __ , sc. __ , ap. __ , tel. 

____________________ , e-mail _______________________________ , cetăţenie 

______________________ , ultimul nivel de studii absolvite ___________________________ - instituţia 

________________________________ , ocupația ______________________, loc de 

muncă____________________________________________, vă solicit înscrierea la cursul de pregătire 

teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor organizat și desfășurat de S.C. ASSESSMENT AND 

TRENING SERVICES S.R.L., în conformitate  cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 

privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018. 

 Confirm că am solicitat, am anexat şi am obţinut toate informaţiile referitoare la:  
□ Documentele de prezentat la înscriere (□ le voi anexa la această cerere);  

• cerere tip 

• copie act de identitate 

• cazier judiciar în original 

• aviz psihologic 

• fisă medicală 
*(avizul psihologic și fișa medicală se prezintă în original și se returnează) 

□ Desfăşurarea şi condiţiile de participare la curs şi la examen; 
□ Asumarea integrală a condițiilor prevăzute de lege cu privire la: 

• structura detaliată a modulelor ce compun cursul; 

• prezența la curs; 

• îndrumările instructorilor de specialitate; 

• prezența la examinare și, după caz, reexaminare; 

• disciplina în incinta sălilor de curs și în poligonul de tragere; 
□ Forma în care voi primi informaţiile necesare, suportul de curs şi celelalte materiale necesare derulării 
activităţilor;  
 
 Mi s-a adus la cunoștință faptul că voi fi anunțat în termen cu privire la data începerii modulului de 
curs și a examenului de absolvire a cursului.  
 *Taxa plătită nu se returnează după înscriere, decât în cazul unor motive temeinice imputabile 
persoanei juridice organizatoare. 
 Menționez faptul că, după absolvirea cursului, voi respecta prevederile legale în vigoare, cu privire la 
deținerea și, după caz, portul și folosirea armelor și a munițiilor. 
 Prin prezenta cerere îmi exprim acordul de voință. 
 
Data: ……………                                                                           Numele: ……………………   
 
                                                                                                       Semnătura: ………… 
Semnătura persoanei privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul indicat mai 
sus _________________________.                                                                      


