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D I S P O Z I Ţ I E

PENTRU APROBAREA “I.M. -3 /  Gb , METODOLOGIA-CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN ŞCOLILE MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI

Pentru aplicarea, la specificul militar, a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5346/2011 

privind aprobarea criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal,

profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 

M, 30/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 40 alin (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 

Naţionale, republicată.

şeful Direcţiei generale management resurse umane emite prezenta dispoziţie.

Art. I . -  Se aprobă „I.M -j /(¿, „Metodologia-cadru privind organizarea şi desiaşurarea admiterii în şcolile militare 

de maiştri militari şi subofiţeri” prevăzuta în anexa care este parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2. ~ (1) Dispoziţia intră în vigoare de la data emiterii.

(2) Ij \ aceeaşi dată se abrogă Dispoziţia şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. D.M.R.U. 2 

din 12.01.2018 pentru aprobarea „I.M-3/64, Metodologia-cadru privind organizarea şi desiaşurarea admiterii în unităţile 

de învăţământ militar preimiversitar”, în partea care se referă la admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi 

subofiţeri.

Art. 3. -  Dispoziţia se publică pe paginile de INTRAMAN şi INTERNET ale Direcţiei generale management 

resurse umane şi în baza de date legislativă LEXMIL.

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi alin (3) din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea

ŞEFUL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE

dr. UviuéMaiïlen LUNGULESCU
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ANEXĂ

Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în şcolile militare de maiştri

militari şi subofiţeri

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale

A rt 1. -  Admiterea în învăţământul postliceal militar se organizează şi desfăşoară unitar în şcolile 

militare de maiştri militari şi subofiţeri, denumite în continuare unităţi de învăţământ postliceal militar, 

conform graficului - cadru şi calendarului admiterii, prevăzute pentru anul de învăţământ 2019-2020 în 

anexele 1- 2 ,

Art. 2. -  (1) Admiterea în învăţământul postliceal militar se organizează pentru următoarele tipuri de 

programe:

a) programul de studii postiieeale cu durata de 2 ani, pentru formarea iniţială a maiştrilor militari în 

activitate;

b) programul de studii postiieeale cu durata de 1 an, pentru formarea iniţială a subofiţerilor în 

activitate;

(2) Admiterea în învăţământul postliceal militar cuprinde una sau mai multe probe de evaluare a 

cunoştinţelor, după caz, denumite în continuare probe de concurs.

(3) Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere, relaţia de calcul pentru media de 

admitere, valabile pentru anul de învăţământ 2019-2020 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. -  La admiterea în unităţile de învăţământ postliceal militar participă doar candidaţii care au 

fost declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare, în Institutul 

Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu” şi în Centrul de 

Medicină Navală din Constanţa, după caz.

Art. 4. -  Coordonarea şi monitorizarea admiterii în unităţile de învăţământ postliceal militar sunt 

asigurate, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, de către Direcţia generală management resurse umane, 

care desfăşoară următoarele activităţi:

a) elaborează sau actualizează reglementările privind admiterea în unităţile de învăţământ postliceal 

militar, în funcţie de schimbările legislative la nivel naţional:

b) coordonează şi monitorizează activităţile vizând organizarea şi desfăşurarea admiterii;

c) avizează metodologii le de organizare şi desfăşurare a admiterii în unităţile de învăţământ 

postliceal militar;

d) realizează interfaţa cu Ministerul Educaţiei Naţionale pe probleme vizând admiterea:
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e) coordonează elaborarea Ghidului candidatului la admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi 

subofiţeri, denumit în continuare Ghidul candidatului;

f) centralizează şi elaborează analize/sinteze privind rezultatele admiterii, identifică direcţiile de 

acţiune pentru dinamizarea admiterii organizată şi derulată în unităţile de învăţământ postliceal militar.

Art. 5. -  (1) Graficul - cadru, calendarul admiterii şi probele de concurs în unităţile de învăţământ 

postliceal militar se elaborează anual de către Direcţia generală management resurse umane în baza 

propunerilor unităţilor de învăţământ postliceal militar organizatoare, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

aprobarea Planului de şcolarizare, în concordanţă cu reglementările Ministerului Educaţiei Naţionale privind 

admiterea în învăţământul postliceal de stat.

(2) După aprobare, graficul - cadru, calendarul admiterii şi probele de concurs se publică pe paginile 

de ÎNTRAMAN şi INTERNET ale Direcţiei generale management resurse umane, precum şi în baza de date 

legislativă LEXMIL.

Art. 6. -  (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii şi asigurarea informaţiilor necesare 

participanţilor la acest proces, fiecare unitate de învăţământ postliceal militar elaborează anual, după 

aprobarea calendarului admiterii şi a probelor de concurs, metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a 

admiterii, numită în continuare metodologie de admitere.

(2) Metodologia de admitere, inclusiv tematica şi bibliografia se elaborează în termen de cel mult 30 

de zile de la aprobarea planului de şcolarizare.

(3) Metodologia prevăzută Ia alin. (2) se avizează de către şeful Direcţiei generale management 

resurse umane şi se aprobă de către şeful statului major al categoriei de forţe/comandantul comandamentului 

care are în subordine unitatea de învăţământ postliceal militar.

(4) După avizare şi aprobare, metodologia se face publică prin postarea pe site-ul unităţii de 

învăţământ postliceal militar şi se transmite în fotocopie fiecărei structuri cu atribuţii în domeniul recrutării 

şi selecţiei, pentru a fi adus la cunoştinţa celor interesaţi.

Art. 7. ~ (1) Metodologiile proprii de admitere se elaborează în conformitate cu prevederile ordinelor 

şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind admiterea şi ale prezentei metodologii - cadru, 

avându-se în vedere următoarele elemente de conţinut:

a) dispoziţii generale: baza legală, date de interes general;

b) atribuţii, obligaţii, incompatibilităţi ale preşedintelui comisiei/subcomisiilor, membrilor 

comisiei/subcomisiilor, persoanelor care asigură secretariatul, supravegherea şi suportul logistic;

c) candidaţii: reguli de conduită, îndatoriri;

d) graficul/algoritmul desfăşurării activităţilor, începând cu numirea comisiilor prin ordinul de zi pe

unitate:

e) probele de concurs şi ponderea acestora în calculul mediei de admitere;
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f) programa şcolară a examenului naţional de bacalaureat specifică probei de concurs de verificare a 

cunoştinţelor;

g) precizările metodologice privind elaborarea testului grilă de verificare a cunoştinţelor;

h) machetele documentelor necesare organizării şi desfăşurării admiterii;

i) machetele documentelor necesare transmiterii situaţiilor centralizatoare privind rezultatele 

admiterii şi a locurilor ocupate/neocupate;

j) dispoziţii organizatorice;

k) alte detalii, după caz, relevante pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;

1) forţa majoră.

(2) Machetele documentelor necesare organizării şi desfăşurării admiterii sunt elaborate de unitatea 

de învăţământ postliceal militar şi sunt prezentate în anexe la metodologiile de admitere.

(3) Machetele documentelor necesare transmiterii situaţiilor centralizatoare privind categoriile de 

note înregistrate la testul grilă de verificare a cunoştinţelor, numărul de candidaţi, concurenţa, numărul de 

locuri ocupate/neocupate, rezultatele pe probe de concurs maiştri militari şi subofiţeri, sunt prezentate în 

anexele 4 - 6 .

(4) Tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul de admitere, catalogul admiterii 

şi procesul verbal privind desfăşurarea admiterii sunt prezentate în anexele 7 - 9 .

CAPITOLUL II

Comisiile de admitere şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor

Art. 8. -  Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii se constituie, la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ postliceal militar, comisia de admitere şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 9. -  (1) Comisia de admitere este formată dintr-un număr impar de membri, astfel:

a) preşedinte: locţiitorul comandantului /înlocuitorul legal al acestuia;

b) membri: şefi de catedră/comisii metodice, personal didactic de specialitate, cel puţin 3 pentru 

fiecare probă;

c) secretariat: cadre didactice, personal din structura instrucţie şi educaţie, operatori tehnică de 

calcul/multiplicare, analist-programator pentru administrarea bazei de date şi documentelor de 

secretariat/tehnoredactare subiecte.

(2) în componenţa comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ postliceal militar pot fi cooptate 

şi cadre didactice din unităţile/instituţiile de învăţământ militar aparţinând Ministerului Apărării Naţionale 

sau din cadrul inspectoratului şcolar judeţean, pe raza căruia se află unitatea de învăţământ postliceal militar.
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(3) In cadrul comisiilor de admitere se pot constitui subcomisii formate din preşedinte şi un număr 

variabii de membri, din care unul îndeplineşte şi atribuţiile de secretar.

Art. 10. -  (1) Se interzice nominalizarea, atât în comisii cât şi pentru supraveghere sau pentru 

asigurarea sprijinului logistic necesar organizării şi desfăşurării admiterii, a persoanelor care declară sau 

despre care sunt informaţii certe că au rude/afini până la gradul IV, sau au pregătit candidaţi pentru 

susţinerea probelor de admitere pentru a se evita conflictul de interese.

(2) Persoanele care încalcă deontologia profesională şi reglementările în vigoare cu privire la 

securitatea informaţiilor privind conţinutul probelor de evaluare sau modul de evaluare şi înregistrare a 

datelor vor fi sancţionate potrivit legii.

(3) Comisia de admitere îşi desfaşoară activitatea în încăperi special destinate, înscrise în Ordinul de 

zi pe unitate, dotate cu mijloace informatice, de multiplicare şi de birotică şi care îndeplinesc condiţiile de 

protecţie a informaţiilor clasificate.

Art. 11. -  (1) Preşedintele comisiei de admitere poartă întreaga răspundere pentru organizarea şi

desfăşurarea admiterii, asigurarea legalităţii evaluării candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia,

securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie şi candidaţi.

(2) Preşedintele comisiei de admitere asigură:

a) stabilirea responsabilităţilor pentru comisia de admitere, prin metodologia proprie de admitere a 

unităţii de învăţământ postliceal militar;

b) stabilirea şi aprobarea graficului cu activităţile desfăşurate de comisia de admitere;

c) pregătirea comisiei de admitere.

Art. 12. -  Atribuţiile comisiei de admitere sunt următoarele:

a) elaborarea algoritmului activităţilor care se execută pe perioada desfăşurării admiterii la nivelul 

unităţii de învăţământ postliceal militar;

b) verificarea conţinutului dosarelor de candidat;

c) luarea în evidenţă a candidaţilor înscrişi/prezentaţi la admitere;

d) emiterea şi distribuirea legitimaţiilor de candidat la admitere;

e) repartizarea pe săli a candidaţilor;

f) elaborarea subiectelor pentru toate probele şi a grilelor/baremelor de evaluare (membrii 

subcomisiilor de elaborare a subiectelor);

g) instruirea candidaţilor privind concursul de admitere, regulile ce se vor respecta pe timpul 

desfăşurării acestuia;

h) afişarea repartiţiei pe săli şi a rezultatelor obţinute de candidaţi;

i) elaborarea documentelor organizatorice pentru derularea probelor de concurs şi la finalizarea 

admiterii;
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j) transmiterea situaţiilor centralizatoare privind admiterea, potrivit prevederilor prezentei 

metodologii,

Art. 13. -  (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie astfel:

a) preşedinte: comandantul unităţii de învăţământ postliceal militar;

b) membri: personal didactic de specialitate, cel puţin unul pentru fiecare probă, altul decât cel care 

face parte din comisia de admitere.

(2) Responsabilităţile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt aprobate de preşedintele comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor şi sunt prevăzute în metodologia proprie de admitere.

CAPITOLUL III 

Concursul de adm itere

Art. 14. -  (1) Probele de concurs din cadrul admiterii în învăţământul postliceal militar se susţin sub 

formă de test grilă.

(2) Conţinutul şi baremele pentru probele de concurs se stabilesc de către comisia de admitere a 

unităţii de învăţământ postliceal militar organizatoare.

(3) Testul grilă de verificare a cunoştinţelor se elaborează de către comisia de admitere, pe baza 

programei şcolare a examenului naţional de bacalaureat şi a precizărilor metodologice privind elaborarea 

testului, prevăzute în metodologia proprie de admitere.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), testul grilă la limba engleză se elaborează conform 

Dispoziţiei nr. DMRU 4/2012, Dispoziţie pentru aprobarea standardelor de performanţă pentru proba de 

limba străină din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru 

participarea la cursuri de carieră în ţară.

Art. 15. -  (1) Testele grilă se elaborează de către comisia de admitere în ziua susţinerii probei de 

concurs în 3 variante.

(2) Varianta de test care se administrează candidaţilor se alege prin tragere la sorţi de către 

preşedintele comisiei de admitere, în prezenţa membrilor acesteia.

(3) Varianta de test extrasă se multiplică intr-un număr de exemplare egal eu numărul candidaţilor 

prezenţi şi se distribuie în plicuri sigilate, pe bază de semnătură, şefilor de săli în care se susţine proba.

(4) Modul de elaborare a grilei de evaluare a testului administrat candidaţilor se stabileşte de către 

unitatea de învăţământ postliceal militar organizatoare, prin metodologia de admitere.

(5) Preşedintele comisiei de admitere şi membrii care au participat la elaborarea testelor poartă 

întreaga responsabilitate pentru corectitudinea formulării acestora.
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Art. 16. -  (1) După elaborarea testelor şi a grilei/baremului de evaluare, prin grija preşedintelui 

comisiei de admitere, se întocmeşte un proces-verbal, din care să rezulte:

a) numele şi prenumele membrilor comisiei şi ale personalului de specialitate desemnat pentru 

elaborarea variantelor de test şi a grilei de evaluare;

b) modul de elaborare a variantelor de test şi a grilei/baremului de evaluare;

c) modul de tragere la sorţi, multiplicare şi difuzare a variantei de test administrată candidaţilor.

(2) Persoanele care au participat la elaborarea, multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu teste pot părăsi 

sala de lucru după 30 de minute de la deschiderea plicurilor şi difuzarea testului candidaţilor.

Art. 17. -  (I) După încheierea probelor de concurs, secretariatul comisiei de admitere calculează 

mediile de admitere, potrivit detaliilor din anexa nr. 3, ierarhizează candidaţii, în ordinea strict 

descrescătoare a rezultatelor obţinute şi întocmeşte tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţi la 

concursul de admitere potrivit detaliilor din anexa nr. 7 şi catalogul admiterii prezentat în anexa nr.8.

(2) Media minimă de admitere este 5.00 (cinci).

(3) Departajarea candidaţilor care au medii de admitere egale se face, în ordine, în baza următoarelor

criterii:

a) media generală a examenului naţional de bacalaureat;

b) nota obţinută la Limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de bacalaureat;

c) nota obţinută la Proba obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional de bacalaureat.

(4) Unitatea de învăţământ postliceal militar poate prevedea în metodologia de admitere, şi alte 

criterii de departajare a candidaţilor faţă de cele menţionate la alin. (3).

Art. 18, ~ (1) Corectarea şi notarea testelor grilă, pentru fiecare probă de admitere, se realizează în 

ziua susţinerii, în aceeaşi sală, de către doi evaluatori din cadrul comisiei de admitere, în prezenţa 

candidatului evaluat şi a cel puţin doi martori dintre ceilalţi candidaţi, imediat după terminarea timpului 

stabilit pentru susţinerea probei.

(2) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul unităţii de învăţământ postliceal 

militar, în ziua susţinerii probei, conform calendarului admiterii.

Art. 19. — (1) ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor care au medii de admitere mai mari sau 

egale cu 5,00 se efectuează după afişarea tabelelor cu rezultatele finale ale admiterii, în ordinea strict 

descrescătoare a mediei de admitere, în funcţie de opţiunea fiecărui candidat, exprimată în plen în faţa 

comisiei de admitere şi de avizul evaluării psihologice a aptitudinilor speciale, după caz.

(2) Opţiunea fiecărui candidat se consemnează într-un tabel întocmit în acest scop de secretarul 

comisiei de admitere, conform modelului prevăzut în metodologia de admitere.

Art. 20. -  In situaţia în care locurile aprobate prin planul de şcolarizare nu au fost ocupate în prima 

sesiune de admitere, unităţile de învăţământ postliceal militar organizează şi desfăşoară a doua sesiune de
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admitere, conform Calendarului admiterii în învăţământul militar postliceal, sesiunea a - Il-a, prezentat în 

anexa nr. 2.

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale

Art. '21. -  (1) Pe tabelele cu rezultatele finale ale admiterii se trage linie roşie sub numele ultimului 

candidat declarat „ADMIS”, pentru ceilalţi candidaţi specificându-se „NEADMIS”, „RESPINS”, 

„RETRAS” „ELIMIN AT” sau „NEPREZENTAT” după caz.

(2) Candidaţii care au obţinut note de admitere mai mari sau egale cu nota minimă de admitere, 

ierarhizaţi în ordinea strict descrescătoare a acestora, în limita numărului de locuri aprobat atât pentru 

Ministerul Apărării Naţionale, cât şi pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, sunt declaraţi „ADMIS”.

(3) Candidaţii care au obţinut note de admitere mai mari sau egale cu nota minimă de admitere, dar 

mai mici decât cea a ultimului candidat „ADMIS” sunt declaraţi „NEADMIS”.

(4) Candidaţii care nu au susţinut toate probele sunt declaraţi „RETRAS’", iar cei care nu au obţinut 

media minimă de admitere la toate probele de concurs sunt declaraţi „RESPINS”.

(5) Candidaţii care încearcă să rezolve subiectele prin fraudă sau comit abateri pe timpul concursului, 

sunt declaraţi „ELIMIN AT”, prin decizia preşedintelui comisiei de admitere.

(6) Candidaţilor declaraţi „RETRAS” sau „ELIMINAT” nu li se calculează media de admitere.

Art. 22. -  (1) Unităţile de învăţământ postliceal militar pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu 

prevederile legale in vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile 

stabilite de structurile abilitate.

(2) Taxele orientative de înscriere la admitere şi costul/zi al cazării şi hrănirii sunt stabilite de 

unităţile de învăţământ postliceal militar organizatoare şi comunicate candidaţilor prin metodologia proprie 

de admitere, precum şi la instructajul acestora.

(3) Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente, că 

îndeplinesc, după caz, una din următoarele condiţii:

a) sunt orfani de ambii părinţi;

b) provin de la case de copii sau plasamente familiale;

c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, rezerviştilor voluntari sau ai 

personalului civil care îşi desfaşoară activitatea în structurile Ministerului Apărării Naţionale sau în celelalte 

structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
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d) sunt copii ai pensionarilor care provin din structurile Ministerului Apărării Naţionale sau din 

celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

e) sunt copii ai personalul armatei (cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, rezervişti voluntari 

şi personalul civil) aflat în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate, conform legii, ca 

urmare a participării la acţiuni militare;

f) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării admiterii, care 

nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului 

persoanelor cu copii în întreţinere;

g) sunt absolvenţi ai colegiilor naţionale militare din promoţia curentă;

h) sunt soldaţi şi gradaţi profesionişti sau personal civil din structuri ale Ministerului Apărării 

Naţionale;

i) sunt rezervişti voluntari încadraţi în structuri ale Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 23. -  Pentru absolvenţii colegiilor naţionale militare din promoţia curentă, soldaţii şi gradaţii 

profesionişti, şi rezerviştii voluntari din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cazarea se asigură gratuit 

de unitatea de învăţământ postliceal militar, iar hrăni rea, potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 24. -  (1) Eventualele contestaţii se depun şi se soluţionează conform procedurii prevăzute în 

metodologia de admitere elaborată de unitatea de învăţământ postliceal militar organizatoare.

(2) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa unităţii de învăţământ postliceal 

militar organizatoare.

(3) Decizia comisiei de contestaţie este definitivă. Eşaloanele superioare unităţii de învăţământ 

postliceal militar organizatoare nu intervin în soluţionarea contestaţiilor.

Art. 25. -  (1) Dosarele candidaţilor declaraţi ,,NEADMIS”, „NEPREZENTAT”, „RESPINS”, 

„RETRAS” sau „ELIMINAT” Ia concursul de admitere se transmit, după caz, altor unităţi/instituţii militare 

de învăţământ, conform opţiunilor exprimate în cererea de înscriere sau la birourile informare-recrutare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ postliceal militar pot să restituie, 

după afişarea rezultatelor finale, pe bază de semnătură, dosarele candidaţilor care solicită să participe, 

ulterior, la admiterea în celelalte unităţi de învăţământ postliceal militar sau în alte unităţi/instituţii de 

învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 26. -  (1) Situaţiile privind admiterea, procesul verbal al admiterii prevăzute în anexele nr. 4 - 9 ,  

subiectele probelor de concurs şi grilele/baremele de evaluare se trimit de către unităţile de învăţământ 

postliceal militar organizatoare, statelor majore al categoriei de forţe/comandamentul or care au în subordine 

unitatea de învăţământ postliceal militar, Direcţiei instrucţie şi doctrină, Direcţiei personal şi mobilizare din 

Statul Major al Apărării şi Direcţiei generale management resurse umane, în termen de cinci zile lucrătoare 

de la finalizarea admiterii.
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(2) Situaţiile cu rezultatele pe probe de concurs maiştri militari şi subofiţeri, prevăzute în anexele nr, 

5 şi 6 se înaintează zilnic şi la finalizarea admiterii atât la Direcţia instrucţie şi doctrină din Statul Major al 

Apărării, cât şi la Direcţia generală management resurse umane,

Art. 27. -  (1) Candidaţii care îndeplinesc prevederile art. 42 alin. (1) şi alin (3) din Instrucţiunile 

privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, 

aprobate prin Ordinul nr. M.30/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi înscrişi, la cerere, iară 

examen în unităţile de învăţământ postliceal militar, cu respectarea condiţiilor legale, dacă au fost declaraţi 

„Admis” la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

(2) Locurile ocupate de candidaţii menţionaţi la alin. (1) se deduc din cifra de şcolarizare aprobată 

pentru unitatea de învăţământ postliceal militar pentru seria respectivă.

Art. 28. -  Candidaţii declaraţi „RESPINS” sau ..NEADMIS'* la una din unităţile de învăţământ 

postliceal pot participa la concursul de admitere organizat de cealaltă unitate de învăţământ postliceal 

militar, conform calendarului admiterii şi cu respectarea criteriilor de recrutare/selecţie specifice 

armei/specialităţii militare/serviciului pentru care candidează.

Art. 29. -  Unităţile de învăţământ postliceal militar înscriu în metodologia de admitere modul de 

participare la concursul de admitere a candidaţilor care se înscriu atât pe locurile pentru Ministerul Apărării 

Naţionale, cât şi pentru celelalte structuri din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională.

Art. 30. -  în cazul în care Ministerul Educaţiei Naţionale emite şi alte precizări privind admiterea în 

învăţământul postliceal militar, ulterior intrării în vigoare a prezentei metodologii, acestea se comunică, în 

timp util, unităţilor de învăţământ postliceal militar, prin grija Direcţiei generale management resurse umane, 

care emite precizările necesare, în baza cărora unităţile de învăţământ postliceal militar îşi actualizează 

propriile documente referitoai'e la admitere.

Art. 31. -  Anexele nr. 1-9 lac parte integrantă din prezenta metodologie.
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GRAFICUL -  CADRU AL ADMITERII ÎN ŞCOLILE MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI, ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2019-2020

Anexa nr. 1
(art. 1)

Unitatea de învăţământ

PERIOADA
02*-

07.08.2019
08*-

12.08.2019
13*-

17.08.2019
18*-

22.08.2019
23*-

27.08.2019
28*-

31.08.2018
01.09*-

04.09.2019
05*-

08.09.2019
SESIUNEA I S i l

Şcoala militară de maiştri militari şi 
subofiţeri a forţelor terestre 

„Basarab 1”

Maiştri
militari - - _ Subofiţeri - -

Maiştri
militari

Subofiţeri

Şcoala militară de maiştri militari şi 
subofiţeri a forţelor aeriene 

„Traian Vuia”
- Maiştri

militari - _ - Subofiţeri -

Şcoala militară de maiştri militari a 
forţelor navale 

„Amiral Ion Murgescu”
- - Maiştri

militari - - - -

Şcoala militară de maiştri militari şi 
subofiţeri pentru comunicaţii, 

tehnologia informaţiei şi apărare 
cibernetică**

- - - Maiştri
militari

- - Subofiţeri

* Prezentarea candidaţilor la unităţile de învăţământ postiiceal militar se face în prima zi din perioada stabilită în graficul cadru de admitere.
** Organizează concurs de admitere după emiterea ordinului de înfiinţare şi al obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, conform art. 29 alin (4) lit. a) 
din Legea nr. 87/2016, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
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Anexa nr. 2
(art. 1)

CALENDARUL ADMITERII ÎN ŞCOLILE MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI, ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2019-2020
SESIUNEA i

Unităţi de
învăţământ

Activităţi

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri a forţelor 

terestre 
„Basarab F’

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri a forţelor 

aeriene 
„TraianVuia”

Şcoala 
militară de 

maiştri 
militari a 
forţelor 
navale 

„Amiral Ion 
Murgescu”

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri pentru 

comunicaţii, tehnologia 
informaţiei şi apărare 

cibernetică

maiştri militari subofiţeri maiştri militari subofiţeri maiştri militari
maiştri
militari

subofiţeri

Prezentarea candidaţilor
02,08,2019 
până la ora 

14.00

23.08.2019 
până Ia ora 

14.00

07.08.2019 
până Ia ora 

18.00

27.08.2019 
până Ia ora 

18.00

! 3.08.2019 
până ia ora 

18.00

18.08.2019 
până la ora 

20.00

01.09.2019 
până ia ora 

20.00

Examinare psihologică specială*
03 - 

04.08.2019 24.08.2019
08 -  

09,08.2019
28.08.2019 i 3.08.20! 9 - -

Afişarea rezultatelor examinării psihologice speciale
04.08,2019 
până ia ora 

16.00

24.08.2019 
până la ora 

16.00

09.08.2019 
pânâ Ia ora 

16.00

28.08.2019 
până la ora 

16.00

13.08.2019 
până la ora 

16.00
- -

Test grilă la limba engleză
05.08.2019 
începând cu 

ora 9.00

25.08.2019 
începând cu 

ora 9.00

10.08.2019 
începând cu 

ora 9.00

29.08.2019 
începând cu ora 

09.00

14.08.2019 
începând cu ora 

9.00

19.08.2019 
începând cu 

ora 9.00

02.09.2019 
începând cu 

ora 9.00

Afişarea rezultatelor testului grilă ia limba engleză
05.08.2019 
până Ia ora 

15.00

25.08.2019 
până Ia ora 

15.00

10.08.2019 
până la ora 

15.00

29.08.2019 
până la ora 

15,00

14.082019 
până la ora 

15.00

19.08.2019 
până ia ora 

15.00

02.09.2019 
până la ora 

15.00

Depunerea contestaţiilor
05.08.2018 
până la ora 

16.00

25.08.2018 
până la ora 

16.00

10.08.2019 
până la ora 

16.00

29.08.2019 
până ia ora 

16.00

14.08.2019 
pânâ la ora 

16.00

19.08.2019 
până ia ora 

16.00

02.09.2019 
pânâ la ora 

16.00

Rezolvarea contestaţiilor
05.08.2019 
până Ia ora 

17.00

25.08.2019 
până la ora 

17.00

10.08.2019 
până ia ora 

17.00

29.08.2019 
până la 

ora 17.00

14.08.2019 
până ia oral 7.00

19.08.2019 
până la ora 

18.00

02.09.2019 
până la ora 

18,00

Afişarea rezultatelor finale ale testului grilă la limba engleză
05.08.2019 
până la ora 

17.30

25,08.2019 
până ia ora 

17.30

10.08.2019 
până la ora 

17.30

29.08.2019 până 
la oreie 17.30

14.08.2019 
până ia oral 7.30

19.08.2019 
pânâ la ora 

20.00

02.09.2019 
până la ora 

20.00

Test grilă de verificare a cunoştinţelor 1a matematică şi fizică
06.08.2019 
începând cu

26.08.2019 
începând cu

11.08.2019 
începând cu

30.08.2019 
începând cu ora

15.08.20 i 9 
începând cu ora

20.08.2019 
începând cu

03.09.2019 
începând cu
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Unităţi de
învăţământ

Activităţi

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri a forţelor 

terestre 
„Basarabl”

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri a forţelor 

aeriene 
„Traian Vuia”

Şcoala 
militară de 

maiştri 
militari a 
forţelor 
navale 

„Amiral Ion 
Murgescu”

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri pentru 

comunicaţii, tehnologia 
informaţiei şi apărare

cibernetică

maiştri militari subofiţeri maiştri militari subofiţeri maiştri militari
maiştri
militari

subofiţeri

ora 09.00 ora 09.00 ora 09.00 09.00 09.00 ora 09.00 ora 09.00

Afişarea rezultatelor testului grila de verificare a 
cunoştinţelor la matematică şi fizică

06.08.2019 
până la ora 

15.00

26.08.2019 
până la ora 

15.00

11,08.2019 
până Ia ora 

15.00

30.08.2019 
până la ora 

15,00

15.08.2019 
până Ia ora 

15.00

20.08.2019 
până Ia ora 

15.00

03.09.2019 
până Ia ora 

15.00

Depunerea contestaţiilor
06.08.2019 
până la ora 

16.00

26.08.2019 
până la ora 

16.00

11.08.2019 
până la ora 

16.00

30.08.2019 
până la ora 

16.00

15.08.2019 
până la ora 

16.00

20.08.2019 
până la ora 

16.00

03.09.2019 
până la ora 

16.00

Rezolvarea contestaţiilor
06.08.2019 
până la ora 

17.00

26.08.2019 
până Ia ora 

17,00

11.08.2019 
până Ia ora 

17.00

30.08.2019 
până la ora 

17.00

15.08.2019 
până la ora 

17.00

20.08.2019 
până la ora 

18.00

03.09.2019 
până Ia ora 

18.00

Afişarea rezultatelor finale ale testului grila de verificare a 
cunoştinţelor la matematică şi fizică

06.08,2019 
până Ia ora 

17,30

26,08.2019 
până la ora 

17.30

11,08.2019 
până la ora 

17.30

30.08.2019 
până !a ora 

17.30

15.08.2019 
până la ora 

17.30

20.08.2019 
până Ia ora 

19.00

03.09.2019 
până la ora 

19.00

Afişarea rezultatelor finale ale admiterii şi ordinea de 
ierarhizare a candidaţilor

06.08.2019 
până la ora 

19.00

26.08,2019 
până la ora 

19.00

12.08.2019 
până îa ora 

09.00

31.08.2019 
până la ora 

09.00

15.08.2019 
până la ora 

19.00

20.08.2019 
până la ora 

20.00

03.09.2019 
până la ora 

20.00

Repartizarea pe anne/specialităţi militare
07,08.2019 
până la ora 

12.00

27.08,2019 
până la ora 

12,00

12.08.2019 
până la ora 

12.00

31.08.2019 
până la ora 

12.00

16.08.2019 
până la ora 

12.00

21.08.2019 
până Ia ora 

09.00

04.09.2019 
până la ora 

09.00

Notă: In cadrul gt'aficul-cadru, calendarul admiterii poate f i  modificat de către unitatea de învăţământ postiiceal militar organizatoare a admiterii cu avizul Direcţiei 
generale management resurse umane.
*Examinarea psihologică specială se susţine de către candidaţii care optează pentru arme/servicii/specialităţi militare pentru care este obligatorie.
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CALENDARUL ADMITERII IN ŞCOLILE MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI Şi SUBOFIŢERI, IN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2019-2020
SESIUNEA a ii-a

.................... ......................

Unităţi de 
învăţământ

Activităţi

Şcoala militam de maiştri 
militari şi subofiţeri a forţelor 

terestre 
„Basarab1"

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri a forţelor 

aeriene 
„Traian Vuia”

Şcoala 
militară de 

maiştri 
militari a 
forţelor 
navale 

„Amiral Ion 
Murgescu”

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri pentru 

comunicaţii, tehnologia 
informaţiei şi apărare 

cibernetică

maiştri militari subofiţeri maiştri militari subofiţeri maiştri militari
maiştri
militari

subofiţeri

Prezentarea candidaţilor
05.09.2019 
până ia ora 

14.00

05.09.2019 
până ia ora 

14.00

04.09.2019 
până ia ora 

18.00

04.09.2019 
până la ora 

18.00

05.09.2019 
până la ora 

18.00

05.09.2019 
până la ora 

20.00

05.09.2019 
până la ora 

20.00
Examinare psihologică specială* 06.09.2019 06.09,2019 05.09,2019 05.09.2019 05.09.2019 - -

Afişarea rezultatelor examinării psihologice speciale
06.09.2019 
până la ora 

18.00

06.09.20i9 
până la ora 

18.00

05.09,2019 
până la ora 

16.00

05.09.2019 
până la ora 

16.00

05.09.2019 
până la ora 

16.00
- -

Test grilă ia limba engleză
07.09.2019 
începând cu 

ora 9.00

07.09.2019 
începând cu 

ora 9.00

06.09.2019 
începând cu 

ora 9.00

06.09.2019 
începând cu 

ora 9.00

06.09.2019 
începând cu 

ora 9.00

06.09.2019 
începând cu 

ora 9.00

06.09.2019 
începând cu 

ora 9.00

Afişarea rezultatelor testului grilă la limba engleză
07.09,2019 
pânâ la ora 

15.00

07.09.2019 
până ia ora 

15.00

06.09.2019 
până la ora 

15.00

06.09.2019 
până la ora 

15.00

06.09.2019 
până la ora 

15.00

06.09.2019 
pânâ la ora 

15.00

06.09.2019 
pânâ la ora 

15.00

Depunerea contestaţiilor
07.09.2018 
până la ora 

16.00

07.09.2018 
până la ora 

16,00

06.09.2019 
până la ora 

16.00

06.09.2019 
până la ora 

16.00

06.09.2019 
până la ora 

16.00

06.09.2019 
până la ora 

16.00

06.09.2019 
până la ora 

16.00

Rezolvarea contestaţiilor
07.09.2019 
până îa ora 

17.00

07.09.2019 
până Ia ora 

17.00

06.09.2019 
până la ora 

17.00

06.09.2019 
până la ora 

17.00

06,09.2019 
până ia ora 

17.00

06.09,2019 
până Ia ora 

18.00

06,09.2019 
până la ora 

18.00

Afişarea rezultatelor finale ale testului grilă la limba engleză
07.09.2019 
până la ora 

17.30

07.09.2019 
până la ora 

17.30

06.09.2019 
pânâ la ora 

17.30

06.09.2019 
până la ora 

17.30

06,09.2019 
până ia ora 

17,30

06.09.2019 
până la ora 

20.00

06.09.2019 
până Ia ora 

20.00

Test grilă de verificare a cunoştinţelor Ia matematică şi fizică
08.09.2019 
începând cu 

ora 09.00

08.09.2019 
începând cu 

ora 09.00

07.09.2019 
începând cu 

ora 09.00

07.09.2019 
începând cu 

ora 09.00

07.09.2019 
începând cu 

ora 09.00

07.09.2019 
începând cu 

ora 09.00

07.09.2019 
începând cu 

ora 09.00

Afişarea rezultatelor testului grila de verificare a 
cunoştinţelor la matematică şi fizică

08.09.2019 
până la ora 

15.00

08.09.2019 
până la ora 

15.00

07.09.2019 
până la ora 

15.00

07.09.2019 
până la ora 

15.00

07.09.2019 
până la ora 

15.00

07,09.2019 
până la ora 

15.00

07.09.2019 
pânâ la ora 

15.00
Depunerea contestaţiilor 08,09.2019 08.09.2019 07.09.2019 07,09.2019 07.09.2019 07.09.2019 07,09.2019
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NECLASIFICAT

Anexa m\ 3
(art. 1)

PROBELE DE CONCURS PENTRU ADMITEREA ÎN ŞCOLILE MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI, ÎN ANUL DE
ÎNVĂTĂMÂNT 2019-2020_____  . ..............................................................................................f .................. 2 ............................................................................................................................................................................. ..

Nr.
crt. Profilul

Arma / 
Specialitatea 

militară

Durata studiilor 
Forma de 

învăţământ
Probele de concurs şi ponderea acestora în calculul mediei de admitere

1. Maiştri
militari

Conform 
planului de 
şcolarizare 

aprobat

învăţământ cu 
frecvenţă 

cu durata de 2 ani

- Evaluare/examinare psihologică specială - proba eliminatorie.
- Test grilă la limba engleză -  nota minimă de admitere 5,00 (cinci), fără pondere la calculul mediei 

de admitere.
- Test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebra şi trigonometrie) şi fizică 

(mecanică şi electricitate), conform programei şcolare valabile pentru examenul de bacalaureat -  sesiunea curentă, 
nota minimă de admitere 5,00 (cinci), ponderea în calculul mediei de admitere - 90%;

- Media examenului de bacalaureat -  ponderea în calculul mediei de admitere 10 %;
Relaţia de calcul pentru media de admitere este:

M t x.9 + M»M a -  7 ..p-
unde: 10

MT - media la testul grilă de verificare a cunoştinţelor; MB - media la examenul naţional de
bacalaureat.

Media minimă de admitere -  5,00 (cinci)

2. Subofiţeri

Conform 
planului de 
şcolarizare 

aprobat

învăţământ eu 
frecvenţă 

cu durata de 1 an

- Evaluare/examinare psihologică specială - probă eliminatorie.
- Test grilă la limba engleză -  nota minimă de admitere 5,00 (cinci), fară pondere la calculul mediei 

de admitere.
- Test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică 

(mecanică şi electricitate), conform programei şcolare valabile pentru examenul de bacalaureat -  sesiunea curentă, 
nota minimă de admitere 5,00 (cinci), ponderea în calculul mediei de admitere - 90%;

- Media examenului de bacalaureat -  ponderea în calculul mediei de admitere 10 %;
Relaţia de calcul pentru media de admitere este:

M r x9 +
M , ~ —1....... .......-

unde: 10

- MT - media la testul grilă de verificare a cunoştinţelor; MB - media la examenul naţional de 
bacalaureat.

- Media minimă de admitere -  5,00 (cinci)
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Unităţi de 
învăţământ

Activităţi

;

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri a forţelor 

terestre 
„BasarabF

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri a forţelor 

aeriene 
„Traian Vuia”

Şcoala 
militară de 

maiştri 
militari a 
forţelor 
navale 

„Amiral Ion 
Murgescu”

Şcoala militară de maiştri 
militari şi subofiţeri pentru 

comunicaţii, tehnologia 
informaţiei şi apărare 

cibernetică

maiştri militari subofiţeri maiştri militari subofiţeri maiştri militari
maiştri
militari

subofiţeri

până la ora 
16.00

până Ia ora 
16.00

până Ia ora 
16.00

până la ora 
16.00

până la ora 
16.00

până la ora 
16.00

până la ora 
16.00

Rezolvarea contestaţiilor
08.09.2019 

până la 
oral 7.00

08.09.2019 
până Ia 

oral 7.00

07.09.2019 
până la 

ora 17.00

07.09.2019 
până la ora 

17.00

07.09.2019 
până la ora 

17.00

07.09.2019 
până Ia ora 

18.00

07.09.2019 
până Ia ora 

18.00

Afişarea rezultatelor finale ale testului grilă de verificare a 
cunoştinţelor la matematică şi fizică

08.09.2019 
până Ia ora 

17.30

08.09.2019 
până la ora 

17.30

07.09.2019 
până Ia ora 

17.30

07.09.2019 
până la ora 

17.30

07.09.2019 
până la ora 

17.30

07.09.2019 
până la ora 

19.00

07.09.2019 
până la ora 

19.00

Afişarea rezultatelor finale ale admiterii şi ordinea de 
ierarhizare a candidaţilor

08.09.2019 
până la ora 

09.00

08.09.2019 
până la ora 

09.00

08.09.2019 
până la ora 

09.00

08.09.2019 
până Ia ora 

09.00

07.09.2019 
până la ora 

18.00

07.09.2019 
până la ora 

20.00

07.09.2019 
până la ora 

20.00

Repartizarea pe arme/specialităţi militare
08,09.2019 
până Ia ora 

12.00

08.09.2019 
până la ora 

12.00

08.09,2019 
până la ora 

12.00

08.09.2019 
până la ora 

12.00

08.09.2019 
până Ia ora 

12.00

08.09.2019 
până la ora 

12.00

08.09.2019 
până la ora 

12.00
Notă: In cadrul graficul-cadru, calendarul admiterii, poatefi modificat de către unitatea de învăţământ post liceal militar organizatoare a admiterii, cu avizul Direcţiei 
generale management resurse umane.
*Examinarea psihologică specială se susţine de către candidaţii care optează pentru arme/servicii/specialităţi militare pentru care este obligatorie.
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- M ODEL-

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A CANDIDAŢILOR PE CATEGORII DE NOTE 
ÎNREGISTRATE LA TESTUL GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR

Î N , ................................... .................................................... ............
(UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL MILITAR)

Anexa nr. 4
(ari. 7)

alin (3)

Nr.
crt

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

MILITAR
10 între 9,99 - 

9,00
între 8,99 - 

8,00
între 7,99 - 

7,00
între 6,99 - 

6,00
între 5,99 - 

5,00
Media
max.

Media
min.

Dosar
special

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

("numele, prenumele şi semnătura)

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)
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Anexa nr. 5
(art. 7)

alin (3)

-M O D EL-

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE PRIVIND NUMĂRUL DE CANDIDAŢI, CONCURENŢA 

ŞI NUMĂRUL DE LOCURI OCUPATE/NEOCUPATE

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 
POSTLICEAL 

MILITAR

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională (S.A.QJP.S.N.)*

Nr. locuri 
scoase la 
concurs

Nr.
candidaţi
înscrişi

Nr.
candidaţi
prezenţi

Concu
renţa

Locuri 
ocupate 
(nr, %)

Locuri 
neocupate 

(nr, %)

Nr. locuri 
scoase la 
concurs

Nr.
candidaţi
înscrişi

Nr.
candidaţi
prezenţi

Concu
renţa

Locuri 
ocupate 
(nr, %)

Locuri 
neocu

pate 
(nr, %)

Şcoala militară ...

TOTAL

* Se completează pentru locurile scoase la concurs pentru S. A.O.P.S.N- M A I, S.R.I., S. T.S., A.N.P., SIE., S.P.P. etc

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE
9 SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE

(gradul) *■; 
(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)
(numele, prenumele şi semnătura)
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Anexa nr. 6 
(an. 7) 

alin (3)

- MODEL -

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE PRIVIND REZULTATELE PE PROBE DE CONCURS

-MAIŞTRI MILITARI -
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Nr.
crt.

Arma / 
Specialitatea 

militară

Nr
. 

loc
ur

i 
sc

oa
se

 
la

 
co

nc
ur

s

în
sc

ri
şi

R
et

ra
şi c4*Nai_

O.IU
Z

1
Pr

ez
en

ţi 
în 

co
nc

ur
s 

!

Evaluare
psihologică

specială

R
et

ra
s

...  .............. - .............- ~

Limba engleză

R
et

ra
s

Pr
ez

en
ţi 

la 
Te

st
ul

 g
ril

ă 
de

 
ve

rif
ic

ar
e 

a 
cu

no
şt

in
ţe

lo
r Test grila de verificare 

a cunoştinţelor

WCS
i w

& A
D

M
IS

Media
de

admitere

£ s
X. c 

- t j

Situaţia
locurilor

după
concurs

Obs.

Pr
ez

en
ţi 

la 
j 

Ex
am

in
ar

ea
 

ps
iho

lo
gi

că
 

sp
ec

ia
lă

A
dm

is
. 

...
...

...
...

..1
Re

sp
in

s 
j

Pr
ez

en
ţi 

Ia 
te

st
ul

 
gr

ilă
 

la 
lim

ba
 

en
gl

ez
ă Sfi

C
" C< R

es
pi

ns

Nota

A
dm

is

R
es

pi
ns

Nota

M
ax

im
ă

M
in

im
ă

M
ax

im
ă

M
in

im
ă

O
cu

pa
te

N
eo

cu
pa

te

... 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
__

_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

J

TOTAL MAI.
...(se completează pentru fiecare structură din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională care are alocat locuri prin Planul şcolarizare)...

1 Auto /  Auto (01.5)
TOTAL alţi beneficiari

(M.Ap.N)+ alte structuri 
din S.A.O.P.S.N.
Gen masculin
Gen feminin.

Legendă: S.A.O.P.S.N. - sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura) SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)
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Anexa nr. 6
(art. 7) 

alin (3)

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE PRIVIND REZULTATELE PE PROBE DE CONCURS 

________________  -S UBOFIŢERI-

Nr.
crt.

A rm a / 
Specialitate 
a m ilitară

Categoria
de

candidaţi

N
r. 

lo
cu

ri 
sc

oa
se

 
la

 
co

nc
ur

s

în
sc

ri
şi

R
et

ra
şi

N
ep

re
ze

nt
aţ

i

Pr
ez

en
ţi 

în 
co

nc
ur

s

Evaluare psihologică 
specială Limba engleză

R
et

ra
s

Pr
ez

en
ţi 

la 
Te

st
ul

 g
ril

ă 
de

 
ve

rif
ic

ar
e 

a 
cu

no
şt

in
ţe

lo
r Test grilă de 

verificare a 
cunoştinţelor

R
et

ra
s

A
D

M
IS

Media de 
admitere

Situaţia
locurilor

după
concurs

Pr
ez

en
ţi 

la
 

Ex
am

in
ar

ea
 

ps
ih

ol
og

ică
 

sp
ec

ia
lă

A
dm

is

1 
R

es
pi

ns

Pr
ez

en
ţi 

la 
te

st
ul

 
gr

ilă
 

ia 
lim

ba
 

en
gl

ez
ă

A
dm

is

R
es

pi
ns

Nota

A
dm

is

R
es

pi
ns

Nota

S
«

É'5
i

M
ax

im
ă

M
in

im
ă

M
ax

im
ă

M
in

im
ă

O
cu

pa
te

N
eo

cu
pa

te

Auto / AutoI (015)

2 CIVILI

TOTAL CIVILI

I Auto / Auto (01.5)
S.G.P.

TOTAL S.G.P.

TOTAL
GENERAL

PRE.SE.DINTE.LE COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(humele, prenumele şi semnătura)

NECLASIFICAT
27 din 31



NECLASIFICAT

- PAGINĂ ALBĂ -
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- M O D E L  -

Anexa nr. 7
(art. 7)
alin(4)

R O M Â N I A  NECLASIFICAT
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr.

(unitatea de învăţământ militar) 
S esi unea/perioad a/data........ .......... ......................

TABEL 'NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE DE 
CANDIDAŢI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA

Programul de studii postliceale ......... ...

Nr.
ert.

Num ele şi 
prenum ele 

candidatului 
{cu iniţiala 

tatălui)

B.I.R.
Examinare
psihologică

specială

Test 
grilă ta 
limba 

engleză

Test grilă de 
verificare 

a
cunoştinţelor

M edia la 
exam enul 
naţional 

de
bacalaureat

M edia de 
adm itere

R ezu lta tu l3 
final al 

concursului 
Arm a 

/Specialitatea 
m ilitară

Structura
de

provenienţă

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

7 ..... “
1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE*

...alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

* se completează pentru fiecare structură din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)

! Candidaţii se înscriu în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere. Se trage linie roşie sub numele ultimului 
candidat declarat ADMIS
1 .ADMIS", „NEADMIS”, “RESPINS”, „ELIMINAT”, „RETRAS" sau „NEPREZENTAT”
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A n e x a  n r .  8

(art. 7)
alin(4)

- M O D E L -

R O M Â N I A  NECLASIFICAT
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr.

(unitatea de învăţământ post liceal militar)
Sesiunea/perioada/dat-a......................................... ..

c a t a l o g u l 3 a d m i t e r i i

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele 

candidatului 
(cu iniţiala 

tatălui)

Rezultate
obţinute

Media de 
admitere

Rezultat final4 
al concursului 

/Arma 
/Specialitatea 

militară

Test grilă Ia 
limba 

engleză

Test grilă de 
verificare a 

cunoştinţelor

Media la 
examenul 

naţional de 
bacalaureat

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

1
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE*

...alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

* se completează pentru fiecare structură din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)

SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 

(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)

* Candidaţii se înscriu în ordine alfabetică
4 "ADMIS”, “NEADMIS”, ‘‘RESPINS”, „ELIM IN AT'„RETRAS" sau „NEPREZENTAT”
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Anexa nr. 9

(ari. 7)
alin(4)

- M O D E L -

R O M Â N I A  
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
nr........................... ....................... ..................
(imit atea de învăţământ post liceal militar)
Sesiunea/perioada/data........,.......................  

P R O C E S - V E R B A L  
cu concluzii privind desfăşurarea admiterii Ia 

Programul de studii postliceale......... .....................

I. DATE STATISTICE

- candidaţi înscrişi/prezentaţi la admitere (pe domenii de 
arme/servicii/specialităţi militare;

- candidaţi declaraţi „ADMIS”, „RESPINS”, „ELIMINAT”,
„NEPREZENTAT”, în etapa I, ia probele eliminatorii;

- candidaţi declaraţi „ADMIS”, „NEADMIS”, „RESPINS”, „ELIMINAT”, „RETRAS” sau 
„NEPREZENTAT”, în etapa a I'I-a, Ia probele de verificare a cunoştinţelor, pe categorii de participanţi;

mediile maxime şi minime de admitere;
- numărul locurilor rămase neocupate.

II. MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
III. REZULTATE OBŢINUTE

aprecieri privind conţinutul subiectelor;
- aprecierea generală privind pregătirea candidaţilor;

deficienţe în pregătirea candidaţilor;
- contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare a acestora;

abateri săvârşite pe timpul admiterii şi măsurile luate.

IV. REPATIZAREA CANDIDAŢILOR PE ARME/SPECIALITĂŢI MILITARE

V. PROPUNERI

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(numele. prenumele şi semnătura) SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE

(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)

studii/specializări/ 

„RETRAS” sau

NECLASIFICAT
Exemplarul
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