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Din acest motiv, misiunea, viziunea și obiectivele startegice ale școlii trebuie să fie formulate   

într-un proiect, ținând cont de idealul pregătirii în arma comunicații și informatică, dar și de așteptările 

beneficiarilor direcți și indirecți, transpuse în modelul absolventului. 

Proiectul de dezvoltare instituțională a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru 

Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică definește propriile coordonate de dezvoltare, 

de evaluare și promovare a culturii organizaționale și concentrează atenția asupra finalităților 

învățământului (certificarea competențelor de pregătire postliceală, dobândirea de abilități și atitudini, 

formarea și dezvoltarea de aptitudini). 

Perioada de aplicabilitate al acestui proiect este de 4 1/2 ani până la îndeplinirea obiectivului 

(țintei) strategic de obținere a acreditării pentru desfășurarea programelor de studii propuse. 

Pentru întocmirea acestuia s-a pornit de la misiunea şi obiectivele școlii, de la analiza resurselor 

interne și a mediului extern și s-a ţinut cont de fondul schimbărilor care se manifestă în mediul social 

românesc, de contextul prefacerilor profunde care se produc în învăţământul militar românesc, precum şi 

de reforma substanţială a învăţământului românesc care vizează în principal :  

- creşterea calităţii procesului educaţional;  

- modificări de esenţa în conceperea politicii financiare a învăţământului.  

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii 

unităţii. 

Proiectul de dezvoltare instituțională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

Stabilirea obiectivelor (țintelor) strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care 

reprezintă capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. 

Obiectivele (țintele) strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul 

unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de acţiune şi dezvoltare s-a făcut pe 

baza programelor existente la nivel local, regional și național, a evoluţiei previzibile a fenomenului 

economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de 

Ministerul Apărării Naționale, Consiliul Judeţean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Sibiu, Direcţia Judeţeană de Statistică. 

Alături de acestea, în cazul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, 

Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, o autoevaluare critică a situaţiei conduce la necesitatea 

realizării unor deziderate ca:  

• dezvoltarea permanentă a culturii manageriale;  

• angajarea mai activă în viaţa comunităţii, sporirea şi exploatarea legăturilor cu mediul exterior;  

• dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și a logisticii didactice; 
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• catalizarea unei gândiri curajoase, descătuşate, flexibile şi imaginative;  

• aşezarea cu adevărat a elevului şi cerinţelor sale în centrul activităţii din  Școala Militară de 

Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică;  

• reorganizarea, redimensionarea si optimizarea serviciilor administrative.  

Proiectul de dezvoltare instituțională a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru 

Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică  în perioada 2019 – 2023  este un document 

programatic, cu aplicabilitate la nivelul structurilor instituţiei, care stabileşte principiile directoare şi 

principalele obiective ce trebuie realizate în perioada menționată pentru asigurarea îndeplinirii misiunii şi 

sincronizarea acesteia cu transformarea  Armatei României. 
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- Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

- Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea 

Metodologiei privind   managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar; 

- Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) 2016-2025 - Regiunea de Dezvoltare 

Centru; 

- Planul local de acțiune pentru învățământul profesional și tehnic (PLAI) în perioada 2017-2025; 

- Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020; 

- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020; 

- „Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară 

în Armata României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- „Instrucțiuni privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi 

subofiţeri”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 122/2016;  

- “Instrucţiunile privind corpul instructorilor militari”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării 

naţionale nr. M. 58/2013; 

- „I.M. 3/23, Norme de organizare şi desfăşurare a stagiului/practicii şcolare/universitare a 

elevilor/studenţilor/cursanţilor din instituţiile militare de învăţământ din  subordinea Ministerului 

Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 7/2007; 

- „I.M.-3/54, Norme privind admiterea la programele de formare profesională continuă”, aprobate 

prin Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. DMRU-12/2013; 

- „I.M. 5/1, Norme privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului 

armatelor străine în instituţii de învăţământ din România”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. 

M. 129/2005; 
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3.1. Istoric 

 

 

 

3.1.1. Învăţământul  în armă, 1873-1949 
 

Începuturile învăţământului militar în armă se regăsesc în primele structuri care au stat la originea 

apariţiei şi evoluţiei armei transmisiuni ca specialitate şi, ulterior, ca armă distinctă, de sine stătătoare, în 

organica armatei române. Dezvoltarea şi perfecţionarea Armatei Naţionale Române a impus în mod 

obiectiv introducerea telegrafului ca mijloc modern de conducere  a trupelor. Astfel, la 14 iulie 1873, în 

baza Decretului nr. 1303, se înfiinţează prima secţie de telegrafie în cadrul Companiei de minari din 

Batalionul de geniu. Această dată marchează ziua de naştere a trupelor de transmisiuni în cadrul armatei 

române. 

Progresele rapide în domeniul armamentului şi tehnicii de luptă, precum şi modul de ducere a 

războiului, au făcut ca după numai un an de la înfiinţare să fie extinse subunităţile de telegrafie, creându-

se la fiecare companie de geniu câte o secţie de telegrafie militară. Astfel că la decretarea mobilizării, în 6 

aprilie 1877, armata română dispunea de patru secţii de telegrafie. Cu toate dificultăţile întâmpinate în 

timpul Războiului de Independenţă, subunităţile de telegrafişti au asigurat unele legături necesare 

trupelor, mai ales între Marele Cartier General, corpurile de armată şi divizii. 

Războiul de Independenţă din 1877-1878 a evidenţiat cu prisosinţă necesitatea extinderii 

subunităţilor de telegrafie şi dotarea lor cu mijloace moderne pentru asigurarea nevoilor de legături nu 
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numai la marile unităţi de infanterie şi cavalerie, ci şi pentru celelalte arme speciale, cum ar fi de exemplu 

artileria şi geniul. Ca urmare, cu toate greutăţile economice prin care a trecut România în perioada anilor 

1878-1916, transmisiunile împreună cu celelalte categorii de arme, au parcurs un proces de dezvoltare 

continuă.  

 

 

 

Primul Război Mondial a scos şi mai mult în evidenţă importanţa şi rolul transmisiunilor pe 

câmpul de luptă. Transmisiunile deveniseră armă de comandament.  Fără această armă, comandantul nu 

putea să transmită ordinele la unităţile subordonate şi nici să menţină în permanenţă legătura cu acestea. 

De aceea, în perioada care a urmat, această armă a cunoscut o dezvoltare mai intensă. 

Dezvoltarea armei transmisiuni după Primul Război Mondial, a pus cerinţe deosebite în faţa 

Ministerului de Război pentru pregătirea de ofiţeri şi subofiţeri capabili de a folosi noua tehnică ce intra 

în dotarea armatei. 
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     . 

 
 

Prin Decretul nr. 3818/1942 pentru legalizarea Ordinului Marelui Stat Major nr. 85959/1942 din 1 

iulie 1942 se înfiinţează Comandamentul Transmisiunilor. Acest moment marchează un pas istoric în 

evoluţia armei transmisiuni spre o armă de sine stătătoare şi actul de constituire al primelor structuri 

autonome specializate de învăţământ în armă. 

Conform prevederilor articolului 2, din decretul amintit mai sus (Anexa nr.4/Document 1), „se 

înfiinţează prin separarea de şcolile şi Centrul de instrucţie al geniului: Şcoala de Ofiţeri Transmisiuni şi 

Centrul de instrucţie al transmisiunilor cu Şcoala de Subofiţeri de Transmisiuni...”
1
. 

La data de 15 februarie 1945, Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni împreună cu Şcoala de Subofiţeri 

de Transmisiuni (de pe lângă Centrul de Instrucţie al Transmisiunilor), intră în organica unei noi structuri 

– Şcoala de Ofiţeri şi Subofiţeri de Geniu şi Transmisiuni. Noua şcoală, rezultată în urma acestei 

contopiri, era organizată pe două secţii (geniu şi transmisiuni) şi subordonată Inspectoratului general al 

geniului, din 1947 Comandamentului geniului,  având garnizoana de reşedinţă Bucureşti
2
. 

Disciplinele de tactică generală, tactica transmisiunilor, cât şi cele tehnice de specialitate, urmau 

să fie predate în lumina învăţămintelor rezultate din participarea armatei române la război. În acest scop, 

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 Arhiva M.St.M., fond S.O.T., inv. 1, jurnal de operaţii (Registru istoric) nr. 1423 (01.07.42-22.02.45), f. 13. 
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un rol important l-a avut Ordinul circular al ministrului apărării naţionale nr. 872800/1946, prin care se 

indică măsuri de schimbare radicală a procesului de învăţământ în instituţiile militare de învăţământ. 

Pregătirea profesională a elevilor se menţionează în ordin, să fie calitativ realizată pe baza noilor 

învăţăminte de război. „Acest ultim război a confirmat, sporit sau micşorat, unele din caracteristicile şi 

modul de acţiune în luptă a diferitelor arme şi mijloace de luptă... ca urmare firească, instrucţia trebuie 

astfel orientată în şcoală, încât elevii să se identifice perfect cu realităţile câmpului de luptă, potrivit 

specificului fiecărei arme, pentru a fi formaţi ca luptători şi comandanţi”
3
. 

Din toamna anului 1948, Şcoala de Ofiţeri şi Subofiţeri de Geniu şi Transmisiuni se mută şi 

funcţionează în garnizoana Sibiu, în cazarma 562, situată pe Calea Dumbrăvii. 

Perioada sa de existenţă, se va încheia în anul 1949.
 

 

3.1.2. Începuturile învăţământului tehnic de transmisiuni  
 

Dezvoltarea şi diversificarea tehnicii de transmisiuni în perioada postbelică a determinat 

necesitatea pregătirii unei categorii noi de cadre cu specializare în întreţinerea şi repararea acesteia. 

Astfel, pe baza dispoziţiunilor conducerii superioare a armatei se înfiinţează în luna noiembrie 1948 o 

secţie de elevi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri electrotehnici în cadrul Şcolii de ofiţeri, maiştri militari 

şi subofiţeri, tehnici a Armatei de Uscat. Această şcoală militară îşi desfăşura activitatea în Bucureşti, 

fiind dislocată în două cazărmi diferite.  Pentru secţia de elevi cu specializarea electrotehnică, era 

destinată cazarma Staur Simionescu, lângă cazarma Regimentului aero-transmisiuni.  

Şcoala menţionată mai sus a funcţionat până la începutul anului 1949. În baza ordinului nr. 45007 

din 6 ianuarie 1949 al Marelui Stat Major, secţia electrotehnică a Şcolii de ofiţeri, maiştri militari şi 

subofiţeri tehnici a Armatei de Uscat, se transformă în Şcoala de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri 

electrotehnici
4
.
 
Noua şcoală înfiinţată şi-a desfăşurat mai departe activitatea în aceeaşi cazarmă, fiind 

subordonată Comandamentului Transmisiunilor Armatei, care-i asigura conducerea şi îndrumarea tehnică 

de specialitate. Profilul de pregătire al elevilor devine complex, fiind organizat pe specialităţile: 

electromecanică, radio, telefonie şi telegrafie
5
.
  

În toamna anului 1949, în baza ordinului Marelui Stat Major nr. 4798, această instituţie militară se 

împarte în două corpuri distincte pentru   pregătirea elevilor: Şcoala de ofiţeri electrotehnici şi Şcoala de 

maiştri şi subofiţeri electrotehnici
6
.
 
 

În timpul şcolarizării, elevii trebuiau să-şi însuşească bogate cunoştinţe în ceea ce priveşte 

exploatarea tehnicii de transmisiuni, cât şi formarea unor temeinice deprinderi în vederea reparării şi 

                                                 
3
 Arhiva M.Ap.N., fond I.G.G., inv. 231, dosar 14/1924, f. 146. 

4
 Arhiva M.Ap.N., fond S.O.T., inv. 38, dosar f.n./1948-49, f. 266. 

5
 Ibidem. 

6
 Arhiva M.Ap.N., fond T.A., inv. 39, dosar 11./1949, f. 141. 
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întreţinerii acesteia. De exemplu, elevilor din specialitatea electromecanică li se pretindea ca la sfârşitul 

şcolarizării „să cunoască amănunţit, să întreţină şi să repare acumulatori, generatori şi motoare 

electrice, transformatori şi redresori, grupuri electrogene şi instalaţii electrice”
7
. 

De asemenea, elevii ce se pregăteau în specialităţile telefonie, telegrafie şi radio, trebuiau să 

cunoască temeinic, să exploateze, să întreţină şi să repare aparatele, materialele şi instalaţiile din armată 

în specialitatea respectivă
8
. 

       

 
 

Desfăşurarea procesului de modernizare a armatei conform cerinţelor epocii, prin dezvoltarea 

accentuată a armelor tehnice, deci şi a transmisiunilor ca armă de comandament, a determinat emiterea 

Ordinului Marelui Stat Major nr. 45107/1949, prin care la 1 februarie 1949 se reînfiinţează 

Comandamentul Transmisiunilor Armatei, consfinţindu-se separarea definitivă a transmisiunilor de arma 

geniu, ca armă independentă, de sine stătătoare, cu un comandament separat, cu structuri şi efective 

proprii, cu atribuţii şi responsabilităţi distincte. În acelaşi timp, sporeşte nevoia de cadre necesare 

                                                 
7
 Ibidem. 

8
 Ibidem. 
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unităţilor şi subunităţilor de transmisiuni nou înfiinţate. Acestea au determinat conducerea armatei să 

procedeze la reorganizarea învăţământului în arma transmisiuni.  

În baza ordinului Marelui Stat Major, secţia a 4-a cu nr. 45529 din 19 mai 1949 se reînfiinţează cu 

data de 1 iunie, acelaşi an, Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni prin desprinderea acesteia de Şcoala de 

Ofiţeri şi Subofiţeri de Geniu şi Transmisiuni
9
. 

 
Noua Şcoală de Ofiţeri de Transmisiuni şi-a desfăşurat în continuare activitatea în cazarma 562 

de pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu.  

Batalionul de elevi din cadrul școlii era organizat pe trei companii a câte trei plutoane fiecare. Din 

acestea, două companii erau de elevi, iar cealaltă companie era formată din subofiţeri şi maiştri militari 

selecţionaţi să urmeze un curs scurt de pregătire în şcoala militară. Această ultimă subunitate de maiştri 

militari şi subofiţeri s-a instruit la început în cadrul Centrului de Instrucţie al Transmisiunilor şi, ulterior, 

a fost preluată de şcoală, unde s-a continuat pregătirea până la terminarea cursului prevăzut.  

Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni din Sibiu a funcţionat astfel, până în toamna anului 1950.  

În baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 123081/1950, la data de 1 octombrie, Şcoala de Ofiţeri 

de Transmisiuni se contopeşte cu şcolile tehnice de armă ale Armatei de Uscat: Şcoala de ofiţeri 

electrotehnici şi Şcoala de maiştri şi subofiţeri electrotehnici
10

. Elevii subofiţeri tehnici au fost preluaţi de 

Centrul de Instrucţie al Transmisiunilor unde au continuat cursurile până la finele şcolarizării şi apoi au 

fost avansaţi la gradul de sergent major. 

 

3.1.3. Formarea maiștrilor militari și subofițerilor de transmisiuni  

în perioada  1961-1987   
 

Pentru pregătirea subofiţerilor şi maiştrilor militari de transmisiuni în această perioadă era 

responsabilă Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, o instituţie 

complexă, cu o diversitate de specializări, care a pregătit ajutoare indispensabile ale comandanţilor şi a 

avut o evoluţie asemănătoare cu a celorlalte instituţii militare de învăţământ. 

Noile cerinţe impuse de epoca modernă, datorită importantelor schimbări impulsionate de 

revoluţia tehnico-ştiinţifică, cât şi experienţa acumulată de armata noastră în procesul de instruire a 

trupelor, au determinat la debutul deceniului opt, iniţierea unui nou proces de diversificare a şcolilor 

militare.  

 

 

                                                 
9
 Arhiva M.Ap.N., fond T.A., inv. 32, dosar nr. 7/1949, f. 1. 

10
 Arhiva M.Ap.N., fond T.A., inv. 50, Formular istoric nr. 891/1949-61, f. 19. 
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3.1.4. Formarea maiștrilor militari și subofițerilor de transmisiuni în 

perioada 1987-1997 
 

Prin Ordinul nr. 42 din 14.08.1987 al ministrului apărării naţionale s-a ordonat reorganizarea, la 

pace, prin preluarea pregătirii elevilor maiştri militari şi subofiţeri de transmisiuni şi a maiştrilor militari 

tehnică de calcul, în localul Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Transmisiuni, începând cu 15 septembrie 

1987. 

         Procesul de învăţământ a continuat politicile educaţionale preponderent practice în vederea formării 

competenţelor necesare exercitării primei funcţii de către absolvenţi, diferenţiat, în raport cu corpul de 

cadre (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri) şi specialitatea militară (transmisiuni şi tehnică de calcul) pentru 

întreaga armată şi Ministerul de Interne. 

 

 
De la momentul în care Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni a preluat formarea 

maiştrilor militari şi subofiţerilor de transmisiuni au fost şcolarizate 3 promoţii. Astfel în anul 1988 au 

absolvit 15 maiştri militari specializarea tehnică de calcul, 50 specializarea radio, radioreleu şi 

televiziune, 16 specializarea telefon-telegraf şi 189 subofiţeri specialitatea transmisiuni.  

Promoţia anului 1989 pentru maiştri militari şi subofiţeri a numărat 18 maiştri tehnică de calcul, 

36 maiştri specializarea radio, radioreleu şi televiziune şi 113 subofiţeri specialitatea transmisiuni.  
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Absolvenţii maiştri militari şi subofiţeri ai şcolii din anul 1990 au fost 31 maiştri specializarea 

radio, radioreleu şi televiziune şi 88 subofiţeri specializarea transmisiuni, din care 33 dintre ei pe filiera 

indirectă, cu durata de şcolarizare de un an. În această  perioadă au fost şcolarizaţi pentru Ministerul de 

Interne 12 subofiţeri. 

După decembrie 1989, pe fondul unui complex proces reformator, iniţiat la nivelul întregii 

societăţi româneşti, proces în cadrul căruia reforma organismului militar s-a constituit în domeniu de 

avangardă, învăţământul militar a fost conexat la coordonatele caracteristice armatelor moderne. Astfel, 

după o perioadă de căutări, s-a optat pentru constituirea unui sistem nou de învăţământ militar, radical 

schimbat, în cadrul căruia s-au definit nivelurile de instruire, misiunile şi obiectivele structurilor destinate 

formării, specializării şi perfecţionării cadrelor militare. 

În acest context general, un salt semnificativ s-a realizat în 22 martie 1991, când, prin Hotărârea 

de Guvern nr. 190/1991 s-a decis transformarea Şcolii Militare de Transmisiuni în  instituţie militară de 

învăţământ superior şi atribuirea denumirii de  Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal”,  ceea ce a 

însemnat o etapă nouă, însă tranzitorie, în organizarea, planificarea, conducerea şi desfăşurarea 

procesului instructiv-educativ.  

Potrivit statului de organizare, în cadrul institutului a funcţionat şi o secţie de formare a 

subofiţerilor de transmisiuni şi a maiştrilor militari de transmisiuni şi tehnică de calcul cu durata de 

şcolarizare de 2, respectiv 3 ani. 

În cei şase ani de existenţă ai institutului (1991-1997) au fost pregătite patru promoții de maiştri 

militari, având 321 absolvenţi și cinci de subofiţeri cu 311 absolvenţi. 

 

3.1.5. Formarea maiștrilor militari și subofițerilor de 

transmisiuni/comunicații și informatică în perioada 1997-2019 
 

Procesul de reformă a învăţământului militar, iniţiat în ultimul deceniu al secolului trecut a avut 

două etape majore, distincte. Prima etapă a reprezentat-o transformarea şcolilor militare de ofiţeri activi 

în institute militare, iar cea de-a doua a reprezentat-o constituirea a trei academii, câte una pentru fiecare 

categorie de forţe ale armatei şi preluarea de către acestea a rolului de formare a ofiţerilor, îndeplinit până 

atunci de institutele militare.  

Ca prim pas al celei de-a doua etape, prin Hotărârea de Guvern nr. 616/1995, în conformitate cu 

Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 42 din iunie 1995 privind „Concepţia reformei 

învăţământului militar“ şi în baza O.G.-26 din 4 iulie 1995 al ministrului apărării naţionale, începând cu 

data de 15 iulie 1995 se constituie Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu“, cu sediul în 

municipiul Sibiu.   
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A urmat O.G.-10 din 5 martie 1996 al ministrului apărării naţionale, prin care începând cu data de 

1 august 1996 a luat fiinţă Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Trupelor de Uscat, la Piteşti, 

cu misiunea de a realiza pregătirea comună a elevilor maiştri militari şi subofiţeri din anul I de studii, 

pentru toate armele şi specialităţile trupelor de uscat, precum şi ale altor beneficiari. În consecinţă, din 

septembrie 1996, elevii maiştri militari şi subofiţeri admişi la profilul transmisiuni şi tehnică de calcul au 

desfăşurat pregătirea militară generală, anul I, la Piteşti, urmând ca pregătirea de specialitate anul II şi III 

pentru maiştri şi anul II pentru subofiţeri să se execute în Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal”. 

Finalizarea celei de-a doua etape a reformei s-a concretizat la 1 iunie 1997 prin transformarea, în 

baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M 12/1997, a Institutului Militar de Transmisiuni 

„Decebal“ în Şcoala  de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic (O.Z.U. nr. 

106/30.05.1997), instituţie care a asigurat specializarea iniţială în armă şi pregătirea pentru prima funcţie 

a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor de transmisiuni, informatică şi război electronic.  

În data de 04.08.2000, prin Dispoziţia Statului Major al Forţelor Terestre, Şcoala Militară de 

Maiştri Militari şi Subofiţeri a Trupelor de Uscat a primit denumirea de „Şcoala Militară de Maiştri 

Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre”, iar în baza Ordinului J. 5784 din 19.08.2004, Statul Major al 

Forţelor Terestre a acordat şcolii denumirea onorifică “Basarab I”. 

La data de 1 august 2005, Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni Informatică şi Război 

Electronic s-a reorganizat în Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică, trecând „în 

subordinea” Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” a Statului 

Major al Forţelor Terestre.  

Principala activitate desfăşurată în centrul de pregătire a fost orientată spre continuarea pregătirii 

elevilor, înmatriculaţi în Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre, în vederea 

specializării lor în armă/specialitatea militară şi îndeplinirea atribuţiilor primei funcţii, precum şi 

evaluarea finală a acestora, potrivit planurilor de învăţământ. 

Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică a asigurat specializarea iniţială în armă şi 

pregătirea pentru prima funcţie a maiștrilor militari și subofițerilor în următoarele specializări:  

- maiştri militari de comunicaţii şi informatică în specialităţile tehnică de comunicaţii şi tehnică 

de calcul; 

- subofiţeri de comunicaţii şi informatică în specialitatea transmisiuni;  

La 1 septembrie 2008, în conformitate cu „Planul-cadru pentru continuarea procesului de 

restructurare şi modernizare a Armatei României în anul 2008”, aprobat în Şedinţa Consiliului Suprem 

de Apărare a Ţării, cu Hotărârea nr. 0165 din 18 decembrie 2007 şi în baza Ordinului ministrului apărării 

naţionale  nr. M.S.-17 din 25.02.2008, „Privind desfiinţarea, transformarea, integrarea, resubordonarea, 

reorganizarea structurală, redislocarea şi înfiinţarea unor comandamente, mari unităţi, unităţi, 
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subunităţi şi formaţiuni din compunerea Armatei României în perioada 01.02.-31.12.2008”, fostul Centru 

de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică „Decebal” s-a transformat şi reorganizat, noua denumire a 

instituţiei fiind Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „Decebal”, denumire sub care a 

funcționat până în data 03.01.2019 când se transformă în Școală de Aplicație pentru Comunicații, 

Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică. 

În ceea ce privește formarea maiștrilor militari și subofițerilor din arma comunicații și 

informatică, anii 2011-2015 au fost marcaţi de alinierea la legislaţia naţională a Şcolii Militare de Maiştri 

Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ”Basarab I”, astfel devenind instituţie de pregătire postliceală cu 

programe de studii postliceale acreditate/autorizate de Agenţia Română Pentru Asigurarea Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar. 

În perioada 1997-2018, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 

“Basarab I”  este instituţia militară de învăţământ postliceal care a asigurat, în cooperare cu şcolile de 

aplicaţie, formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari şi subofiţerilor necesari Forţelor 

Terestre, direcţiilor centrale, comandamentelor de armă, serviciilor specializate din structurile centrale, 

altor beneficiari din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi beneficiarilor 

externi cu care sunt încheiate protocoale de colaborare în acest scop. 

În conformitate cu misiunea sa de bază şi obiectivul fundamental, Centrul de Instruire pentru 

Comunicații și Informatică ”Decebal” a avut rolul de a asigura specializarea iniţială în armă şi pregătirea 

pentru prima funcţie a maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate atât pe filiera directă, cât şi pe cea 

indirectă. 

La 1 iulie 2017, Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „Decebal”, continuatorul 

tradiţiilor primei Şcoli de Ofiţeri de Transmisiuni şi ale Centrului de Instrucţie al Transmisiunilor cu 

Şcoala de Subofiţeri de Transmisiuni, a sărbătorit 75 de ani de existenţă. Acest moment a reprezentat un 

oportun prilej de evocare a istoriei instituţiei de învăţământ a armei, ce a asigurat sprijinul de comunicaţii 

şi informatică necesar conducerii operaţionale şi administrative a Armatei României. 

La data de 20.02.2019 se înființează Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru 

Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică care începând cu anul de învățământ 2019-

2020 va prelua programele de învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi subofiţeri în 

activitate, arma „comunicaţii şi informatică” de la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a 

Forţelor Terestre „Basarab I”. 

Retrospectiva realizată, pune în evidenţă faptul că am asistat la numeroase organizări şi 

reorganizări ale instituţiei de învăţământ a armei comunicaţii şi informatică, la modificări ale planurilor 

de învăţământ, la redistribuiri de sarcini şi responsabilităţi, toate având drept scop perfecţionări succesive 

în concordanţă cu spiritul vremurilor parcurse şi în pas cu orientările doctrinare militare ale timpului. 
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Drumul parcurs de „învățământul în armă” ne onorează, dar în aceeaşi măsură ne obligă să ne 

ridicăm la forţa şi valoarea iluştrilor noştri înaintaşi, care s-au format nu numai ca specialişti militari 

desăvârşiţi, ci şi ca oameni cu o educaţie excepţională şi o înaltă ţinută morală care şi-au pus viaţa în 

slujba naţiunii române.  

Personalul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia 

Informației și Apărare Cibernetică poartă cu mândrie tradiţiile cumulate ale instituţiilor de învăţământ în 

armă care şi-au desfăşurat activitatea în  ultimele  şapte decenii în garnizoanele Bucureşti, Pitești şi Sibiu 

şi de a căror existenţă se leagă formarea şi specializarea generaţiilor de cadre de transmisiuni/ comunicaţii 

şi informatică.  
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3.2. Capacitatea instituțională 

 

3.2.1. Structuri instituționale, administrative și manageriale 
 

Echipa managerială este construită pe principiul competenţei profesionale şi al probităţii morale, 

capabilă să acţioneze în spirit de echipă, democratic şi să elaboreze instrumente de evaluare pentru o 

monitorizare cât mai corectă a muncii fiecărui angajat, să ia decizii coerente şi în deplină concordanţă cu 

legislaţia şcolară existentă. 

Echipa managerială doreşte să implementeze un management de tip transformaţional şi 

democratic, adoptând o strategie de atragere a cadrelor cu iniţiativă în luarea deciziilor şi de acceptarea 

sugestiilor privind Planurile operaţionale din cadrul Programului managerial anual întocmit, cât şi 

implicarea acestora în vederea realizării şi ducerii la îndeplinire a obiectivelor propuse prin prezentul 

document. 

În acest sens, Scopul echipei manageriale pe parcursul celor 4 1/2 ani de derulare a Proiectului 

este: trecerea de la management la leadership. 

În exercitarea actului de conducere se va urmări şi creea posibilitatea manifestării iniţiativei proprii, 

în scopul creşterii responsabilităţii şefilor de structuri şi a subordonaţilor acestora faţă de îndeplinirea 

obiectivelor şi sarcinilor ordonate. Personalul de conducere va fi în măsură să-şi exercite atribuţiile 

funcţionale la un înalt nivel calitativ. 

Comanda unităţii va lua măsurile organizatorice necesare întocmirii la termen a documentelor de 

conducere, planificare/organizare şi evidenţă a învăţământului, care vor asigura desfăşurarea procesului 

educaţional şi realizarea obiectivelor didactice şi operaţionale la parametrii normali. 

          În acest context măsurile care vor fi luate de conducerea şcolii vor viza: 

- întocmirea documentelor de învăţământ şi punerea lor în aplicare, desfăşurarea orelor de curs, 

pregătirea şi executarea practicii școlare postliceale, a examenelor de absolvire şi a concursului de 

admitere în şcoală; 

- rezolvarea problemelor sociale, stabilizarea personalului şcolii şi în mod deosebit cel didactic, 

adaptarea personalului nou încadrat la specificul activităţii de învăţământ; 

- întreţinerea tehnicii, a laboratoarelor şi sălilor de specialitate, amenajarea de noi laboratoare şi 

săli necesare procesului de învăţământ; 

- întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile militare de învăţământ similare şi colegiile 

militare liceale; 
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- pregătirea membrilor echipei manageriale și a membrilor comisiei de asigurare a calității 

educației din școală prin cursuri de specializare în domeniul asigurării calității educației. 

Consiliul de administraţie și consiliul profesoral sunt organizate şi funcţionează în condiţiile 

prevăzute de legislația și normativele în vigoare. La nivelul acestora există şi sunt gestionate 

corespunzător documentele manageriale prevăzute. 

Consiliul elevilor va fi organizat la începutul anului de învățământ. 

 

3.2.2. Resurse umane 
 

Activităţile specifice domeniului resurse umane se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor 

normative în vigoare şi a ordinelor eşaloanelor superioare. 

Nu există probleme referitoare la înaintarea în grad a cadrelor militare, acordarea drepturilor băneşti 

cuvenite, aprecierea cadrelor militare, precum şi participarea acestora la activităţile de selecţie pentru 

cursurile de carieră şi specializare, personalul unităţii fiind totodată consiliat în acest sens privind evoluţia 

în carieră. 

La momentul întocmirii prezentului proiect există un deficit de personal care este influenţat de 

faptul că instituția este la ”început de drum” și până la obținerea autorizării provizorii funcțiile didactice 

pentru personalul civil contractual nu prezintă siguranță și atractivitate. 

Până la începerea anului de învățământ 2019-2020 ne propunem ca încadrarea personalului didactic 

să fie de cel puțin 85%. Acest procent se poate realiza prin punerea în aplicare a măsurilor stabilite de 

conducerea instituției: 

- analiza necesarului de funcții didactice pentru desfășurarea învățământului în semestrul I; 

- înaintarea adreselor pentru includerea în rețeaua școlară; 

- solicitarea sprijinului Inspectoratului școlar județean Sibiu privind încadrarea funcțiilor 

didactice; 

- încheierea protocoalelor de colaborare cu instituții școlare preuniversitare locale; 

- promovarea școlii în instituțile școlare preuniversitare din județul Sibiu; 

- încheierea angajamentelor cu cadre didactice dispuse să participe la concursul de încadrare a 

funcțiilor didactice vacante; 

- organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante; 

- încheierea contractelor pe perioadă determinată cu personalul didactic care a fost declarat 

”ADMIS” în urma susținerii concursului pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante. 

 

3.2.2.1. Informații de tip cantitativ 
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Situația funcțiilor din organigrama școlii 

33%

37%

30%

Personal didactic

Personal didactic-auxiliar

Personal nedidactic

 

Personal Categoria Necesar conform organigramei Observații 

didactic 
profesori / pcc   18  

instructori militari 21  

didacatic -auxiliar 
militari 40  

p.c.c. 5  

nedidactic 
militari 26  

p.c.c. 10  

 

3.2.2.2. Informații de tip calitativ 
 

La nivelul modulului personal documentele de evidenţă nominală sunt actualizate permanent în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare astfel încât să poată fi asigurată o selecţie corectă a 

personalului, în vederea perfecţionării pregătirii profesionale potrivit cerinţelor posturilor în care sunt 

încadraţi sau urmează a fi încadraţi. 

Personalul școlii își perfecţionează pregătirea profesională prin participarea la cursuri de carieră şi 

specializare, prin participarea la studii de doctorat, precum şi prin participarea la conferințe, grupuri de 

lucru, exerciții, etc. 

Pentru participarea la cursuri de carieră şi specializare sunt întocmite planificări, în conformitate 

cu nevoile de instruire înscrise în fişele posturilor şi cu propunerile şefilor prin aprecierile de serviciu. 
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3.2.2.3. Cultura organizaţională 
 

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: cooperare, munca în 

echipă, respectul reciproc, ataşamentulul faţă de elevi, respectul pentru profesie, competiţia loială, 

libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitatea, entuziasmul, dorinţa de afirmare.  

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare care cuprinde norme 

privind activitatea elevilor dar şi a cadrelor didactice și instructorilor militari. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat 

stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de 

sprijin reciproc. 

Atât timp cât profesorii şi elevii se identifică în mare măsură cu scopurile şcolii, putem admite 

despre cultura organizaţională a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, 

Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică că este o cultură puternică, pozitivă de tip sarcină (reţea), 

în care membrii sunt capabili să răspundă la o schimbare şi lucrează uşor în echipa, combinată şi cu 

elemente din celelalte culturi. 

 

3.2.3. Resurse materiale 
 

 

 

 

 

 

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și 

Apărare Cibernetică folosește facilitățile de cazare și hrănire, precum și baza logistică didactică a Școlii 

de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică care asigură spaţii de 

învăţământ corespunzătoare specificului său și cifrelor de școlarizare actuale (300 elevi), prin; 

- săli de predare; 

- săli de specialitate; 

- laboratoare; 

- ateliere; 

- cabinete adecvate la disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ. 
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Toate spațiile de cazare, hrănire, desfășurare a învățământului și auxiliare sunt în concordanţă cu 

normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare. 

Pentru a răspunde nevoilor Ministerului Apărării Naționale privind creșterea cifrei de școlarizare 

pentru maiștri militari și subofițeri este necesară modernizarea și dezvoltarea bazei materiale de instrucție 

și a logisticii didactice. Astfel, prognozăm ca la finalul anului de învățământ 2022-2023: 

- toate laboratoarele și sălile de specialitate să fie dotate corespunzător pentru desfășurarea unui 

învățământ modern; 

- învățământul să se desfășoare cu ajutorul mijloacelor moderne de tehnologia informației; 

- să fie finalizate lucrările la stadiul de ”roșu” a unui pavilion cu 4 etaje, care să includă spații 

de cazare, săli de specialitate, laboratoare, etc. 

- să demarăm lucrările pentru amenajarea pavilionului. 

3.3.3.1. Informații de tip cantitativ 
 

Condiţiile de cazare, hrănire şi echipare a elevilor: 

A. Cazare 

Cazarerea elevilor este asigurată în spațiile Școlii de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia 

Informației și Apărare Cibernetică, care sunt structurate pe dormitoare de la 2 la 20 de locuri. Fiecărui 

elev îi este asigurat un dulap pentru păstrarea uniformei de oraș și de instrucție. Spațiile de cazare, 

precum și dotarea acestor, sunt conforme cu legislația în domeniu. 

 

TOTAL POSIBILITĂŢI CAZARE – 550 LOCURI 

  

Hrănire 
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Capacitate de preparare a hranei – 600 militari 

Bloc alimentar cu 2 săli de mese – 400 locuri 

Popotă cadre – 120 locuri 

 

B. Echipare 

Asigurarea echipamentului, rechizitelor şi furniturilor şcolare, materialelor de igienă personală şi 

de curăţenie, precum şi de spălare şi reparare a echipamentului şi încălţămintei se execută conform 

normelor de dotare prevăzute în instrucţiunile de specialitate, procurate atât centralizat, din depozitele 

Ministerului Apărării Naţionale cât şi prin achiziţii proprii. 

 

3.3.3.2. Informații de tip calitativ 
 

Laboratoarele/sălile de specialitate/poligoanele de instrucţie şi antrenament dispun de 

echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrelor didactice şi 

receptivitatea fiecărui elev.  

În  Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și 

Apărare Cibernetică personalul didactic şi elevii pot accesa  fondul de carte al bibliotecii Școlii de 

Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, precum și sala de sport care 

satisface în condiţii foarte bune desfăşurarea orelor de educaţie fizică, de pregătire militară și a 

antrenamentelor pentru toate categoriile de jocuri sportive. 

         În spaţiile de cazare sunt asigurate condiţii optime de microclimat pentru odihnă, agentul termic 

pentru încălzire fiind produs şi furnizat prin centrala termică a Școlii de Aplicație pentru Comunicații, 

Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică. 

Hrana elevilor este asigurată printr-o societate comercială, fiind de bună calitate, prepararea şi 

servirea hranei se execută în spaţii special amenajate care corespund din punct de vedere igienico-sanitar, 

estetic şi ambiental. 
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3.3. Eficacitatea educațională 
 

Eficacitatea educațională constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obține rezultatele 

așteptate ale învățării și este definită prin următoarele criterii: 

- conținutul programelor de studii; 

- rezultatele învățării; 

- activitatea metodică; 

- activitatea financiară. 

Deoarece nu putem face o analiză a rezultatelor învățării și a activității metodice, vom analiza, 

mai jos conținutul programelor de studii și activitatea financiară.  

3.3.1. Programe de studii 
 

  În  Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia 

Informației și Apărare Cibernetică se desfășoară, începând cu anul de învățământ 2019-2020, programe 

de formare iniţială în arma comunicații și informatică pentru maiștri militari și subofițeri, astfel:  

- Program de studii postliceale cu durata de 2 ani (maiștri militari): 

 calificare profesională: maistru telecomunicații; 

 specialități militare:  

- tehnică de comunicaţii (019); 

- operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii (118); 

- operare şi mentenanţă echipamente informatice (121); 

- administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (123); 
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- administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (124). 

- Program de studii postliceale cu durata de 1 an (subofițeri): 

 calificare profesională: tehnician electronist telecomunicații; 

 specialități militare:  

- comunicaţii (019); 

- război electronic în comunicaţii (024). 

La programele de studii, menționate mai sus, au acces toți cetățenii care îndeplinesc criteriile de 

selecție stabilite de Ministerul Apărării Naționale, fără a face diferențiere de gen și etnie. Persoanele 

defavorizate (orfani de ambii părinți, provin din case de copii sau plasamente familiale, etc.) sunt 

exceptate de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere. 

 Începând cu anul de învățământ 2022-2023 ne propunem să autorizăm/acredităm un nou program 

de studii pentru formarea competențelor de tehnician electronist telecomunicații desfășurat la forma de 

învățământ cu frecvență redusă. 

  

3.3.2. Curriculum 
 

Curriculum-ul educaţional este proiectat într-o structura flexibilă, care oferă posibilitatea adaptării 

rapide la schimbările survenite în mediul militar şi civil pentru a asigura un parcurs coerent, în funcţie de 

aptitudinile şi capacităţile fiecărui elev. 

El reprezintă elementul cheie al adaptării ofertei educaţionale la specificul, nevoile şi interesele 

elevilor şi conferă pregătirea elevilor pentru participarea la examenele de certificare a competențelor 

profesionale. 

Strategia cu privire la oferta curriculară se axează, în principal,  pe corelarea conţinuturilor de 

învăţare cu cerinţele beneficiarilor interni şi externi, actualizarea materialului curricular în conformitate 

cu legislaţia naţională, europeană şi NATO în vigoare. Obiectivele planurilor de învăţământ au vizat 

formarea specialiştilor în armă şi competenţelor de luptător şi conducător de organizaţii militare mici, 

capacitatea de adaptare la schimbările tehnologice şi cerinţele cerute de calitatea de membru al NATO a 

Armatei României. În acest sens, s-au avut în vedere formarea competenţelor legate de mentenanţa 

tehnicii militare, operarea acesteia şi de utilizarea tehnicii de calcul. Tot ca o premisă a unei pregătiri 

temeinice au fost avute în vedere obiective care vizează dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi însuşirea 

terminologiei specifice în limba engleză, dezvoltarea calităţilor fizice la nivelul baremelor ordonate şi a 

calităţilor de buni cetăţeni. 
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3.3.3. Resurse financiare  
 

Finanțarea Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia 

Informației și Apărare Cibernetică este asigurată de Ministerul Apărării Naționale din fondurile alocate 

din bugetul de stat. 

Nefiind cuprinsă în proiectul de buget pentru anul 2019, Școala Militară de Maiștri Militari și 

Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică va avea alocat buget, prin 

transfer de la alte structuri de învățământ din Ministerul Apărării Naționale, iar de la prima rectificare de 

buget va avea propriul buget. 

Strategia școlii privind folosirea resurselor financiare este de a le utiliza eficient punând accent pe: 

- creșterea calității actului didactic prin achiziționarea de mijloace moderne de predare-învățare;  

- îmbunătățirea condițiilor de învățare a elevilor prin asigurarea materialelor bibliografice pentru 

toate disciplinele din planurile de învățământ; 

- îmbunătățirea condițiilor de cazare a elevilor prin modernizarea mobilierului existent și 

achiziția de piese de mobilier noi; 

- promovarea instituției și a ofertei educaționale a acesteia, etc. 

 

3.4. Managementul calității 

 

Principala preocupare a Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia 

Informației și Apărare Cibernetică va fi îmbunătăţirea calităţii educației şi standardelor ofertei de educaţie 

şi formare profesională în armă/specialităţi militare. Se vor depune eforturi pentru a gestiona şi a 

îmbunătăţi calitatea ofertei, folosind metode de evaluare internă a calităţii educației clar definite. Ca parte 

a monitorizării şi îmbunătăţirii calităţii educației, instituţia va realiza analize periodice şi autoevaluare 

internă.  

Strategia școlii privind managementul calității educației va viza următoarele aspecte: 

- întocmirea unor proceduri operaționale obiective și transparente pentru asigurarea calității, 

pentru iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate, 

pentru evaluarea rezultatelor învățării și a personalului didactic; 

- informatizarea bibliotecii; 

- actualizarea permanentă a bazei de date privind asigurarea internă a calităţii; 

- asigurarea transparenţei informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii; 

- perfecționarea managerială a personalului de conducere prin: 
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- organizarea unor vizite de informare-documentare la școlile militare de maișrti militari 

și subofițeri; 

- organizarea unor grupuri de lucru/simpozioane cu participarea echipelor manageriale 

de la toate școlile militare de maișrti militari și subofițeri; 

- organizarea unor vizite de informare-documentare la școli postliceale din țară; 

- perfecționarea profesională a personalului didactic prin: 

- participarea cadrelor didactice la programe de pregătire specifice şi absolvirea 

acestora; 

- obținerea de către cadrele didactice a gradelor didactice şi a definitivatului; 

- participarea instructorilor militari la exerciţii şi activităţi desfăşurate de către unităţiile 

operative; 

- obținerea de către instructorii militari a cât mai multe credite, astfel încât la fiecare 

interval consecutiv de 5 ani, să acumuleze minimum 90 de credite profesionale 

transferabile; 

- organizarea unor vizite de informare-documentare la școlile militare de maișrti militari 

și subofițeri; 

- organizarea unor grupuri de lucru/simpozioane cu participarea personalului didactic 

de la toate școlile militare de maișrti militari și subofițeri; 

- organizarea unor simpozioane/schimburi de experiență cu participarea personalului 

didactic de la școli postliceale de profil din țară; 

- perfecționarea profesională a personalului didactic auxiliar și nedidactic prin: 

- participarea cadrelor militare la cursuri de carieră și de perfecționare/specializare; 

- participarea cadrelor militare la exerciţii şi activităţi desfăşurate de către unităţiile 

operative; 

- organizarea unor vizite de informare-documentare în școlile postliceale militare și în 

școli postliceale de profil din țară; 

Școala de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare 

Cibernetică va întocmi un raport anual de autoevaluare, esenţa căruia o va constitui evaluarea bazată pe 

răspunsurile la descriptorii de performanţă conform cadrului de asigurare a calităţii.  

La nivelul școlii există proceduri pentru evaluarea internă a calităţii educației care reglementează 

modul de desfăşurare şi documentele care se întocmesc pentru desfăşurarea tuturor activităţilor de 

învățământ: concursuri de admitere, întocmirea documentelor de prognoză, diagnoză, de conducere şi de 

evaluare a învățământului, desfăşurarea examenelor de absolvire, întocmirea și actualizarea 

curriculumului, etc. 
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Revizuirea şi îmbunătăţirea ofertei educaţionale se va face de către comisia pentru evaluarea 

internă a calităţii educației (compusă din cadre cu responsabilităţi în domeniul învățământului).  

Evaluarea personalului didactic, din punct de vedere al calităţii actului pedagogic se realizează pe 

baza unei fişe care stabileşte domeniile de evaluare, criteriile de performanţă şi punctajul aferent fiecărui 

domeniu.  

Consecinţele acestei evaluări sunt individuale şi instituţionale.  

La nivel individual rezultatele evaluării au consecinţe asupra întocmirii evaluării anuale a cadrului 

militar sau a personalului civil şi al relaţiilor de muncă.  

La nivel instituţional rezultatele evaluării sunt consemnate şi fundamentează strategia proprie de 

dezvoltare profesională. 

Școala de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare 

Cibernetică asigură resurse de învăţare pentru fiecare program de studiu în bibliotecă şi în puncte de 

documentare, în format clasic sau electronic. 

Fiecare cadru didactic va dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare program de 

studii, conform cu programele analitice, caracteristicile elevilor şi criteriile de calitate predefinite. 

Școala dispune de săli de specialitate, laboratoare, cabinete care implică personalul didactic, 

personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi elevii, cu acces la o paletă variată de servicii sociale, 

culturale şi sportive pentru elevi, precum: sala de sport, baza sportivă, săli de internet, club, etc. 

În vederea gestionării eficiente a proceselor privind asigurarea calităţii educației a fost constituită 

şi funcționează, în conformitate cu legislaţia în vigoare pe plan naţional, „Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calităţii” care monitorizează aplicarea procedurilor de asigurare şi evaluare a calităţii, aprobate 

de comandantul școlii, referitoare la capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională, la sistemul de 

management al calităţii şi a coordonat activitatea de implementare a sistemului de evaluare şi asigurare a 

calităţii. 
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3.6. Relația cu alte structuri  

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și 

Apărare Cibernetică asigură formarea inițială a maiștrilor militari și subofițerilor pentru întreaga armată a 

României, pentru celelalte elemente ale sistemului naţional de apărare, precum şi pentru parteneri străini, 

astfel: 

- Ministerul Apărării Naționale; 

- Ministerul Afacerilor Interne; 

- Administrația Națională a Penitenciarelor: 

- Ministerul apărării al statelor aliate/partenere. 

Relaţiile de colaborare cu instituţii militare şi civile de învăţământ, precum și cu instituții care au 

atribuții în domeniul învățământului sunt într-o evoluție ascendentă, iar în prezent Școala Militară de 

Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică 

colaborează cu următoarele instituții: 

a) pe plan local: 

- Consiliul Judeţean Sibiu; 

- Primăria Municipiului Sibiu; 

- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu; 

- Direcţia Judeţeană de Statistică; 

- Biroul de Informare Recrutare Sibiu; 

- Centrul Militar Județean Sibiu; 

- Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu; 

- Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică; 

- Colegiul Tehnic Energetic Sibiu; 

- Colegiul Tehnic ”Independența” Sibiu; 

b) pe plan național: 

- Ministerul Educației Naționale; 

- Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar; 

- Biroul de Informare Recrutare Alba; 

- Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ”Basarab I” Pitești; 

- Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” Boboc; 

- Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Navale ”Amiral Ion Murgescu” 

Constanța; 

- Colegiul Militar Liceal ”Tudor Vladimirescu” Craiova;  
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3.7. Organigrama 

 





Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații,  

Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică 
 

 

38 din 61 

2019-2023 

Proiect de dezvoltare instituțională 

profesionale de nivelul 5 conform Cadrului Naţional al Calificărilor. Studiile pentru formarea maiştrilor 

militari au durata de 2 ani, iar cele pentru formarea subofiţerilor, de 1 an. 

 Pentru Programul de studii postliceale cu durat de 2 ani, seria 2018-2020 și pentru Programul de 

studii postliceale cu durat de 1 an, seria 2018-2019, acestea sunt ultimele serii de formare inițială a 

maiștrilor militari și subofițerilor din arma comunicații și informatică de care sunt responsabile Şcoala 

Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti și Școala de Aplicație 

pentru Comunicații, Tehnologia Informației și apărare Cibernetică. 

 În urma efectuării unor analize privind formarea inițială a maiștrilor militari și subofițerilor din 

arma comunicații și informatică, au fost constatate următoarele: 

- o parte (aprox 60%) din sergenţii absolvenţi în specialităţile aferente armei comunicaţii şi 

informatică provin din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti de alte arme şi specialităţi, 

„specializarea” acestora având loc numai în proporţie de 36,4% prin pregătire la Școala de 

Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și apărare Cibernetică; 

- Școala Militară de maiștri militari și subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și 

apărare Cibernetică / Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și apărare 

Cibernetică dispune de o bază logistică didactică complexă, care constă în: 

- laboratoare și săli de specialitate moderne, dotate cu tehnică de comunicații și informatică 

actuale; 

-  reţele informatice dezvoltate care asigură suportul necesar desfășurării învățământului; 

- baza logistică didactică a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 

„Basarab I” este insuficientă, iar în domeniul radio nu există tehnica sau materiale didactice de 

prezentare şi învăţământ. 

- prin transferul pregătirii practic-aplicative a subofiţerilor şi maiştrilor militari din arma 

comunicaţii şi informatică între Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 

„Basarab I” şi Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și apărare Cibernetică s-

au constatat o serie de inconveniente generate de: 

- împărţirea răspunderii privind pregătirea celor două categorii de militari; 

- dublarea unor ore de pregătire la disciplinele teoretice de studiu pe considerentul că 

fundamentul teoretic dobândit în prima parte a pregătirii desfăşurate la Şcoala Militară de 

Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” nu este suficient pentru trecerea 

la pregătirea practic – aplicativă de specialitate la Școala de Aplicație pentru Comunicații, 

Tehnologia Informației și apărare Cibernetică; 

- chiar dacă obiectivele sunt de a forma specialişti şi luptători militari, în planurile de învăţământ 

sunt alocate peste trei sferturi din numărul total de ore pentru formarea unor calificări civile, 
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numai 23 % din totalul resurselor alocate fiind orientate către formarea competenţelor strict 

militare de specialitate, în concordanţă cu nevoile şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale armei 

comunicaţii şi informatică; 

Pe baza rezultatelor obţinute din aceste analize, au fost identificate nevoile privind pregătirea 

inițială a cadrelor militare din arma comunicații și informatică și au fost formulate câteva concluzii și 

propuneri: 

-  este necesară o mai bună coordonare cu structurile beneficiare pentru stabilirea necesarului de 

instruire şi perfecţionare şi pentru crearea unor premise de planificare pe termen mediu şi lung în 

procesul de instruire, având în vedere nevoia de constituire a corpului didactic adecvat cerinţelor; 

- este necesară coordonarea unitară a instruirii în domeniul comunicaţiilor, tehnologia informaţiei şi 

apărare cibernetică; 

- dotarea cu tehnică de generaţie nouă însoţită de documentaţia aferentă, a instituţiilor de 

învăţământ, este esenţială pentru formarea şi specializarea absolvenţilor la toate categoriile de 

personal; 

- creşterea atractivităţii funcţiilor de instructor militar în armă constituie o cerinţă pentru 

diminuarea deficitului de încadrare; 

- este necesară adoptarea unor modificări de substanţă care să confere coerenţă şi continuitate 

procesului de formare a specialiştilor de comunicaţii şi informatică din Armata României prin: 

- asigurarea cadrului structural pentru realizarea creşterii ponderii pregătirii tactice, tehnice şi 

de specialitate în cadrul programelor de formare a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor 

de comunicaţii şi informatică, şi totodată  crearea oportunităţii modernizării şi/sau adaptării 

unei baze logistice şi de antrenament moderne, capabilă să răspundă nevoilor actuale şi de 

perspectivă pentru pregătirea în domeniul sistemelor de comunicaţii şi informatice pentru 

îndeplinirea funcţiilor în cadrul acestuia; 

- existenţa unui limbaj comun al tuturor categoriilor de specialişti de comunicaţii şi informatică 

(ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi gradaţi profesionişti); 

- crearea unei pol unic de instruire, care să asigure pregătirea postliceală a maiştrilor militari 

şi subofiţerilor de comunicaţii şi informatică și formarea profesională continuă a ofiţerilor, 

maiştrilor militari  şi subofiţerilor de comunicaţii şi informatică; 

- limitarea numărului instituţiilor responsabile de formarea şi perfecţionarea pregătirii 

specialiştilor de comunicaţii şi informatică. 

- este necesară preluarea în totalitate a formării maiştrilor militari şi subofiţerilor de comunicații și 

informatică, inclusiv a pregătirii militare generale şi tactice, la Școala Militară de Maiștri Militari 
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și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, cu condiţia 

acreditării ei de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. 

În urma propunerilor formulate, începând cu data de 20.02.2019 se înființează Școala Militară de 

Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu, 

care începând cu anul de învățământ 2019-2020 va prelua în totalitate formarea maiştrilor militari şi 

subofiţerilor de comunicații și informatică de la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 

Terestre „Basarab I” Pitești. 

 

4.2. Analiza mediului extern 
 

 Pentru a realiza o bună diagnoză și prognoză a diversității activităților, pentru a obține o reflecție 

critică asupra situației de fapt și pentru satisfacerea nevoilor instituției noastre, am apelat la analiza 

PESTE care reliefiază: 

- contextul politic (P); 

- contextul economic (E); 

- contextul social (S); 

- contextul tehnologic (T); 

- contextul ecologic (E); 

Politica educațională propusă de școală este pe deplin în concordanță cu politica educațională 

națională și în deplin acord cu reforma învățământului militar. 

 

4.2.1. Contextul politic 
 

Unitatea noastră de învăţământ funcţionează într-un context politic complex şi în continuă 

schimbare, care presupune existenţa unor provocări constante, în căutarea unor valori reale, şi a unor 

răspunsuri pe care societatea românească aflată într-o „tranziţie prelungită” trebuie să le ofere. 

Numeroasele schimbări de viziune în ceea ce priveşte politica educaţională a guvernelor naţionale 

care s-au succedat începând din anul 1990 şi până în prezent, au determinat o instabilitate continuă a 

vieţii şcolilor româneşti, motiv pentru care, în căutarea unor soluţii optime, a fost necesar un efort comun 

din partea tuturor actorilor implicaţi în sistemul educaţional de a  găsi soluţii de adaptare la schimbările 

survenite, în acest context. 

Oferta politică a actualului guvern, în domeniul educației, este construită în jurul următoarelor 

obiective majore: 
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- dezvoltarea și cultivarea competențelor și abilităților care să permită celui supus 

provocărilor să fie capabil de permanentă adaptare; 

- șlefuirea talentului personal al elevului; 

- transferarea volorilor de referință pentru consolidarea caracterului; 

- dezvoltarea capacităților creative; 

- educația trebuie să fie captivantă, continuă și coerentă; 

- implementarea principiului egalității de șanse în educație; 

- îmbunătățirea performanțelor educaționale, a abilităților și competențelor; 

- reducerea abandonului școlar; 

- ancorarea învățământului în realitățile pieței muncii; 

- creșterea prestigiului internațional al României, prin valorificarea potențialului 

domeniului educației și cercetării; 

La nivel local, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia 

Informației și Apărare Cibernetică îşi propune să realizeze o cât mai mare apropiere de instituţiile 

organizaţionale-administrative ale Municipiului Sibiu şi ale judeţului Sibiu: Primăria Sibiu, Consiliul 

local, Prefectura, Consiliul judeţean și de structurile Ministerului Apărării Naționale,  în aşa fel încât, 

indiferent de orientarea politică a acelora care alcătuiesc aceste structuri, acestea să sprijine pe mai 

departe dezvoltarea unitară a instituţiei noastre. 

 

4.2.2. Contextul economic 
 

Majoritatea activităților economice și îndeosebi cele cu o valoare adăugată brută ridicată se 

concentrează în orașele mari și în jurul acestora, în timp ce multe localități urbane mici (îndeosebi  foste 

localități miniere sau orașe monoindustriale) și numeroase localități rurale au o situație economică foarte 

precară și în curs  de deteriorare rapidă.  

Considerată altă dată un atu al Regiunii Centru, forța de muncă nu se ridică întotdeauna la nivelul 

de pregătire necesar pentru o economie competitivă și în ultimul timp în multe domenii economice și în 

diferite zone ale Regiunii Centru începe să se facă simțită lipsa forței de muncă bine calificată.  

Structura economică a Regiunii Centru a suferit modificări substanțiale în ultimii 10 ani. 

Ponderile unor  sectoare economice de bază, precum agricultura, industria extractivă, industria 

prelucrătoare grea, s-au redus mult, crescând în schimb ponderea altor ramuri economice și a celor din 

sectorul terțiar cu precădere. Procesul nu este încheiat, fiind de așteptat ca această evoluție  să continue și 

în următorii ani.  
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Din analiza mediului economic regional se constată diversitatea activităţilor economice, 

specificul industrial al regiunii, creşterea ponderii serviciilor în economia regională (având cea mai mare 

contribuţie în formarea PIB regional) precum și dinamica firmelor mici și mijlocii. Se desprind 

concluziile cu privire la creşterea încurajatoare a investiţiilor (industrie prelucrătoare, producția și 

furnizarea de energie electric și termică, gaze, apă caldă, și aer condiționat, transport și depozitare, 

comunicaţii, comerţ cu ridicata sau cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor).  

Din analiza mediului economic local se constată tendinţa de reluare a creşterii contribuţiei 

industriei (valoric şi procentual) la crearea PIB judeţean, în paralel cu dinamica în creştere a serviciilor. 

Alte sectoarele cu tendinţă de creştere a ponderii în crearea produsului intern brut judeţean: construcţii, 

comerţ, serviciile prestate firmelor, intermedierile financiare.  

Printre serviciile care sunt în plină dezvoltare și la care se observă o dinamică în creștere sunt 

serviciile în domeniile telecomunicații și tehnologia informației. 

Avantajele fiscale și costul relativ redus cu forța de muncă din sectorul telecomunicații, servicii în 

tehnologia informației și servicii informatice (comparativ cu alte state din Uniunea Europeană) au făcut 

ca acestea să fie printre cele mai dinamice din economie în ultimii ani. 

Creșterea numărului salariaților din domeniu, împreună cu incapacitatea sistemului de învățământ 

de a genera un flux adecvat de absolvenți au ca efect o competiție acerbă pentru forța de muncă calificată, 

precum și alimentarea creșterilor salariale. 

 

4.2.3. Contextul social 
 

Diversitatea factorilor ce contribuie la procesul educațional într-un mediu social sunt actorii 

societății, precum - școala sau unitatea de învățământ, societatea, statul, familia și beneficiarii indirecți ai 

educației. 

Pentru a observa contextul social în care dorim să ne desfășurăm activitatea și pentru a putea 

formula obiective strategice realiste am folosit analizele demografice realizate în Planul Regional de 

Acțiune pentru Învățământ – Regiunea Centru 2016-2025 (PRAI) și în Planul Local de Acțiune în 

Învățământ al Județului Sibiu (PLAI) - 2013-2020 și apoi am identificat implicaţii pentru învățământul 

postliceal militar specific armei comunicații și informatică:  

a) Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără.  

De aici,  

➢ Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 

investiţii corespunzătoare în capitalul uman.  
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b) Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă. Apare 

pericolul unui deficit de candidați pentru învățământul postliceal. 

Se desprinde nevoia de:  

➢ Creştere a nivelului de calificare şi a motivării viitorilor absolvenți. 

➢ Intensificare a activităţilor de informare, orientare şi consiliere   

c) Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei școlare rezidente în Regiunea Centru, faţă 

de 2014-2015, în toate grupele de vârstă:  

• 3-5 ani (preșcolari): reducere cu  18,2 % până în 2030, respectiv cu 38,3% până în 2060;  

• 6-10 ani: reducere cu  16,5 % până în 2030, respectiv cu 36,7% până în 2060;  

• 11-14 ani:  reducere cu  8,5 % până în 2030, respectiv cu 30,9% până în 2060;  

• 15-18 ani: reducere cu 5,8% până în 2030, respectiv cu 27,7% până în 2060;  

• 19-23 ani: reducere cu 3,4% până în 2030, respectiv cu 27,4% până în 2060 

d) Rata deprivării materiale severe și rata riscului de sărăcie sau excluziune socială: deși se 

constată o evoluție pozitivă în ultimii ani și valori mai mici ale acestor indicatori comparativ cu situația la 

nivel național, în conformitate cu datele statistice disponibille pentru 2015, o pondere însemnată de cca. 

22% din populația regiunii în vârstă de peste 18 ani este afectată de deprivare materială severă, iar 31,6% 

este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială. Trebuie avut în vedere că deprivarea materială 

severă și riscul de sărăcie sau excluziune socială sunt mult mai mari în mediul rural.  

Faţă de aceste constatări, se impune o colaborare a şcolilor militare de maișri militari și subofițeri 

care împreună să realizeze:  

➢ o ofertă cuprinzătoare şi diversificată   

➢  eliminarea paralelismelor nejustificate  

➢ colaborare pentru acoperire teritorială optimă  

e) Populaţia rurală. Structura pe grupe de vârstă indică tendinţa tinerilor de a părăsi ruralul. Faţă 

de aceste constatări, identificăm oportunitatea de a de desfășura învățământul în mediul urban și 

identificăm următoarele măsuri specifice:  

➢ Asigurarea accesului la educaţie  în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni  

➢ Ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivităţii  

➢ Promovarea ofertei educaționale în mediul rural 
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 4.2.4. Contextul tehnologic 
 

Pe plan național, politica de informatizare în toate domeniile de activitate conduce la 

îmbunătățirea procesului de predare-învățare prin integrarea mijloacelor IT.  

Răspândirea tehnologiilor moderne de predare (video proiectoare, laptop-uri, etc.) facilitează 

transmiterea informațiilor în timp scurt. Posibilitatea folosirii soft-urilor didactice în procesul educațional 

reprezintă un avantaj suplimentar. 

Pentru creșterea calității actului didactic, activitate de mare importanță o constituie formarea 

continuă a personalului didactic în vederea aplicării celor mai moderne metode de predare-învățare-

evaluare, dezvoltarea mijloacelor și modalităților de informare, îmbogățirea materialului didactic și a 

echipamentelor existente în școală. 

Direcţii de acţiune în dezvoltarea comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor: 

- promovarea noilor tehnologii eficiente şi trecerea efectivă la realizarea societăţii informalizate; 

- promovarea cerinţelor societăţii informaţionale în sistemul educaţional; 

- creşterea gradului de acces al personalului la reţele informatice. 

 

4.2.4. Contextul ecologic 
 

Dezvoltarea societății de consum consideră necesară implicarea comunităților și a școlilor, ca 

parte a cestora, în adoptarea și promovarea unor politici educaționale în domeniul ecologic. Există 

indicatori de poluare ridicați la calitatea aerului, apei și a solului, factori ce influențează starea generală 

de sănătate și confort a locuitorilor. 

Prin activitatea sa Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia 

Informației și apărare Cibernetică se va implica în rezolvarea problemelor de mediu, de reabilitarea 

termică a clădirilor și de economisire la maxim a resurselor de energie termică, electrică, apă, etc. astfel 

încât să fie protejat mediul înconjurător.  
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4.3. Analiza SWOT 

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnică) SWOT, 

analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele domenii funcţionale: 

              - resursele umane 

              - resursele materiale şi financiare 

              - oferta curriculară şi extracurriculară 

              - relaţiile  cu comunitatea 

Îmbunătățirea sau eliminarea punctelor slabe, transformarea acestora în puncte tari, concomitent 

cu folosirea oportunităților identificate reprezintă obiective pe care ni le propunem să le îndeplinim până 

la finalizarea duratei de viață a prezentului proiect. 

 

4.3.1. Resurse umane 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- personal didactic şi didactic auxiliar valoros şi 

cu vechime în unităţi operaţionalizate sau în 

învăţământ; 

- existenţa funcției de psiholog; 

- încadrarea cu personal didactic auxiliar şi 

nedidactic; 

- relaţiile interpersonale (instructor-elev, 

comandă-personal, instructor-instructor) 

favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 

- există o bună delimitare a responsabilităţii 

cadrelor didactice  precum şi o bună coordonare a 

acestora; 

- ameliorarea relaţiilor instructor-elev, elev-elev, 

prin intermediul Consiliului Clasei şi Elevilor şi 

al Consiliului Profesoral; 

- existenţa unui cadru de evaluare a personalului 

- nu există „schimb de generaţii” în rândul 

personalului didactic şi didactic auxiliar; personal 

cu studii medii titulare de disciplină, comandanţii 

de plutoane elevi (cursanţi) detaşaţi;  

- atractivitatea scăzută pentru urmarea cursurilor de 

perfecționare/specializare de către instructorii 

militari datorită afectării drepturilor băneşti; 

- eficienţa scăzută a sistemului de recompensare a 

performanţei didactice; 

- cadrul de evaluare a personalului didactic se 

dovedeşte ineficient datorită insuficienţei 

pârghiilor de verificare a activităţilor declarate de 

câtre cadrele didactice, precum şi a lipsei de 

sinceritate din partea acestora; 

- capacitatea scăzută de comunicare şi studiu în 

limbi străine de circulaţie internaţională; 

- provenienţa elevilor din medii socio-geografice 
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didactic în funcţie de performanţele obţinute în 

procesul instructiv-educativ. 

diferite; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor 

didactice în afara orelor de curs favorizează 

împărtăşirea experienţei,  creşterea coeziunii 

grupului, ocomunicare mai bună; 

- participarea personalului şcolii la schimburile de 

experienţă cu şcolile similare din ţară şi 

străinătate, dezvoltarea resurselor umane din 

şcoală şi formarea unui nucleu de formatori şi 

experţi. 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare 

organizate de Casa Corpului Didactic, 

Universităţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean; 

- participarea la programe de formare, 

specializare și supraspecializare naţionale, 

europene, internaţionale; 

- constrângeri de natură legislativă, regulamente, 

norme care nu fac atractive posturile de instructori 

din învăţământul militar; 

- nu se organizează cursuri de pregătire 

psihopedagogică pentru maiştri – instructori; 

- scăderea motivaţiei şi interesului unor cadre 

didactice pentru activităţi profesionale ca urmare a 

evoluţiei sistemului de salarizare; 

- fluctuaţia cadrelor didactice la unele discipline 

(cu posibilitate de remediere după primii ani de 

învățământ);  

- diminuarea motivaţiei elevilor  pentru învăţătură; 

- scăderea numerică a populaţiei şcolare; 

- automulţumirea cu rezultatele obţinute. 
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4.3.2. Resurse materiale și financiare 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- baza materială şi logistica didactică a 

învăţământului asigură desfăşurarea normală a 

tuturor activităţilor teoretice şi practic-aplicative 

specifice, pentru formarea maiştrilor şi 

subofiţerilor. 

- școala dispune de spaţii adecvate procesului de 

învăţământ şi nu foloseşte spaţiile şcolare pentru 

activităţi care nu au lagătură cu procesul de 

învăţământ, în timpul programului şcolar. 

- spaţiile şcolare, sălile de clasă, laboratoarele şi 

atelierele sunt realizate numeric conform statului 

de organizare. 

- spaţiile şcolare sunt adecvate nivelului de 

şcolarizare, profilului şi disciplinelor/modulelor 

cuprinse în planul de învăţământ.  

- existenţa cabinetului medical şi a infirmeriei; 

- asigurarea tuturor utilităţilor la o standarde de 

calitate deosebită; 

- material didactic modern și suficient pentru 

toate disciplinele din planul de învăţământ; 

- mediul ambiental propice pentru dezvoltarea 

armoniasă a elevilor; 

- spaţiile şcolare sunt localizate uşor prin 

realizarea sistemului de indicare şi semnalizare 

corespunzătoare. 

- activitate permanentă de modernizare a bazei 

logistice didactice existente şi sporirea acesteia 

prin achiziţii directe, autodotare şi utilizarea 

proiectelor de absolvire pentru utilare în procesul 

de învăţământ.  

-parte din spaţiile şcolare necesită 

reparaţii/modernizări; 

- lipsa propriilor spații școlare; 

- constrângeri legislative pentru achiziţionarea de 

mobilier şcolar şi a mijloacelor de învăţământ 

moderne; 

- spaţiile şcolare, administrative, auxiliare nu sunt 

trecute în statul de organizare; 

- facilităţi/ posibilităţi de petrecere a timpului liber 

sâmbăta – duminica slabe, depăşite de aşteptările 

elevilor. 
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- asigurarea tuturor cheltuielilor de subzistență a 

elevilor școlii; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- consacrarea legislativă a învăţământului ca 

prioritate naţională şi a Ministerului Apărării 

Naţionale creează premizele creşterii alocaţiilor 

bugetare acordate instituţiilor de învăţământ; 

- posibilitatea atragerii de fonduri prin 

participarea la proiecte cu finanţare 

internaţională; 

- finanţare extrabugetară. 

- coordonarea insuficientă a planurilor de asigurare 

materială şi financiară; 

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente. 
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4.3.3. Oferta curriculară 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- pentru fiecare an de şcolarizare, şcoala dispune 

de întregul material curricular (plan de 

învăţământ şi programe analitice, auxiliare 

curriculare: manuale, suporturi de curs, culegeri 

de lecţii, ghiduri, mape cu scheme, descrieri 

tehnice, manuale/instrucţiuni de exploatare); 

- pentru fiecare competenţă din Standardele de 

Pregătire Profesională există conţinuturi corelate 

cu cerinţele de îndeplinire a acestora, 

materializate în suporturi de curs actualizate sau 

în curs de actualizare; 

- flexibilitate în adaptarea curriculumului la 

nevoile actuale ale Armatei României și ale 

elevilor;  

- există o permanentă comunicare (schimb de 

experienţă) cu personalul structurilor operaţionale 

şi cu instituţii similare din ţară ; 

 

-activităţile extracurriculare puţin folosite ca şi 

activităţile complementare la activitatea de 

predare-învăţare; 

-se întâmpină greutăţi în multiplicarea materialului 

curricular auxiliar (insuficienţa aparatelor de 

multiplicare); 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- adaptarea ofertei curriculare în funcţie de 

nevoile beneficiarului, a evoluţiei mediului 

militar, social, legal, operaţional şi a capacităţii 

educaţionale  a şcolii; 

- autorizarea programelor școlii și recunoașterea 

acesteia pe plan național; 

- posibilitatea pregătirii pe viitor a specialiştilor 

pentru mediul civil; 

- strategii de predare în vederea învăţării active şi 

a stilului individual de învăţare al elevilor; 

- constrângerile rezultate din lipsa de flexibilitate a 

unităţilor de competenţă cheie şi generale din 

standardele de pregătire; 

- insuficienţa posibilităţilor de multiplicare a 

materialului curricular auxiliar ar putea să ducă la 

scăderea motivaţiei pentru învăţare; 

- diminuarea fondurilor bugetare alocate pentru 

desfăşurarea procesului de învăţământ . 
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4.3.4. Relaţiile  cu comunitatea 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- creşterea constantă a nivelului de încredere a 

comunităţii în Armata României; 

- relaţiile foarte bune cu Prefectura județului 

Sibiu, Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Sibiu, Primăria municipiului Sibiu, 

Consiliul Local, serviciile descentralizate, ONG-

uri; 

- preocupare constantă pentru promovarea 

imaginii şcolii prin mediatizarea înființării școlii 

în massmedia locală şi centrală prin comunicate 

de presă, ştiri şi conferinţe de presă; 

- întâlniri periodice cu beneficiarii din unităţile 

operaţionale; 

- difuzarea informaţiilor de interes public pe 

pagina WEB; 

- participarea cu regularitate la evenimentele 

importante din viaţa comunităţii (ziua naţională, 

manifestări culturale şi sportive, sărbători 

naţionale, etc.); 

- parteneriatele cu instituţii şcolare omoloage din  

ţară. 

- insuficienta alocare de resurse financiare pentru 

activităţi de relaţii cu comunitatea; 

- lipsa de încadrare a compartimentului specializat 

cu atribuţii de relaţii publice; 

- lipsa fondurilor pentru protocol sau promovarea 

imaginii şcolii. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- perceperea şcolii ca importantă instituţie ce 

asigură un status-social stabil; 

- realizarea unor parteneriate active cu unităţile 

operaţionale şi principalii beneficiari; 

- plan de relaţii publice propriu; 

-promovarea pregătirii în domeniul marketingului 

educaţional. 

- legislaţie în schimbare, cu evoluţie sinuoasă şi 

puţin predictibilă; 

- imposibilitatea şcolii de a răspunde la toate 

solicitările și aşteptările beneficiarilor. 
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5.3. Obiective (ținte) strategice 

 

Obiectivele (țintele) strategice pentru dezvoltarea instituţională a Școlii Militare de Maiștri 

Militari și Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică în perioada 

următorilor 4 1/2 ani, reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare 

identificate pe baza analizelor prezentate anterior. Pentru clarificarea conceptuală şi metodică, sunt 

prezentate în continuare elementele de bază ale problemelor considerate prioritare la această dată şi 

obictivele (țintele) strategice asociate.  

Formularea problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari şi oportunităţile 

domeniului) şi evidenţiază potenţialul impact al punctelor slabe şi ameninţărilor asupra ducerii la 

îndeplinire a misiunii asumate.  

Pentru obiectivele (ţintele) strategice, s-a căutat o formulare generală, dar care să evidenţieze 

scopul propus şi să aibă pertinenţa necesară la nivelul tuturor actorilor implicaţi. 

 

PROBLEME IDENTIFICATE: 

 

1. Societate şi sistem educaţional în continuă schimbare; 

2. Nevoie crescândă de personal calificat și ofertă educațională insuficientă; 

3. Motivare redusă pentru studiu şi cariera militară; 

4. Formalism în metodele şi tehnicile de predare-învăţare şi evaluare;  

5. Neadaptarea bazei materiale și a logisticii didactice la evoluția mijloacelor moderne de predare-

învățare și evaluare; 

6. Lipsa abilităţilor de viaţă ale tinerilor şi al spiritului competiţional; 

7. Coerenţa şi priorităţile relaţiilor de parteneriat şi a proiectelor de cooperare; 

 

Pentru realizarea idealului educațional, în concordanță cu obiectivele strategice pe plan național, 

la nivelul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informației și 

Apărare Cibernetică, pentru perioada 2019-2023, au fost stabilite următoarele obiective strategice: 

1) Desfășurarea unui învățământ de înaltă calitate, accesibil, permisiv și adaptat nevoilor 

elevilor, având ca rezultat absolvenți profesioniști, buni cunoscători ai tehnicii și a 

modului de întrebuințare a acesteia; 

2) Informatizarea procesului de învățământ organizat și desfășurat în Școala Militară de 

Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare 

Cibernetică; 
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3) Creșterea atractivității carierei militare și a încrederii societății civile în Școala Militară 

de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare 

Cibernetică; 

4) Obținerea acreditării Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru 

Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică; 

5) Adaptarea ofertei educaționale a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru 

Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică la cerințele beneficiarilor 

direcți (elevii) și indirecți (MApN, ANP, MAI, etc.). 
 

5.4. Priorități 
 

Pornind de la punctele tari şi oportunităţile prezentate în analiza de nevoi, urmărind compensarea 

slăbiciunilor şi transformarea punctelor slabe în puncte tari, evitarea ameninţărilor, rezolvarea 

problemelor identificate şi vizând mereu misiunea şcolii şi îndeplinirea obiectivelor strategice reliefate 

anterior, echipa managerială, alături de ceilalţi membrii ai organizaţiei, au identificat prioritățile necesare 

pentru îndeplinirea în totalitate a fiecărui obiectiv până la încheierea anului de învățământ 2022-2023: 

 

1) Desfășurarea unui învățământ de înaltă calitate, accesibil, permisiv și adaptat nevoilor elevilor, 

având ca rezultat absolvenți profesioniști, buni cunoscători ai tehnicii și a modului de 

întrebuințare a acesteia. 
 

P1. Autorizarea provizorie de funcționare a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru 

Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică; 

P2. Organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere; 

P3. Organizarea activităților pentru începerea anului de învățământ; 

P4. Dezvoltarea infrastructurii și a bazei logistice didactice; 

P5. Perfecționarea managerială a personalului de conducere; 

P6. Perfecționarea profesională a personalului didactic 

P7. Perfecționarea profesională a personalului didactic auxiliar și nedidactic. 

 

2) Informatizarea procesului de învățământ organizat și desfășurat în Școala Militară de Maiștri 

Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică. 

 

P1. Dotarea cu echipamente în măsură să asigure implementarea suportului hardware; 

P2. Realizarea unei infrastructuri de date securizată și de mare viteză; 

P3. Implementarea de tehnologii informatice (de tip cloud și virtualizare) de ultimă generație; 

P4. Realizarea suportului informațional în format distribuit. 
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3) Creșterea atractivității carierei militare și a încrederii societății civile în Școala Militară de Maiștri 

Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică. 

 

P1. Asigurarea condițiilor optime de echipare, cazare, hrănire și instruire; 

P2. Promovarea imaginii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, 

Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică în mediul civil local; 

P3. Promovarea imaginii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, 

Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică pe plan național; 

P4. Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ, atât pe plan local cât și național; 

 

4) Obținerea acreditării Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicaţii, 

Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică. 

 

P1. Parcurgerea/realizarea curriculumului educaţional pentru formarea iniţială a maiştrilor 

militari şi a subofiţerilor prin învăţământ postliceal; 

P2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei managementului instituţional; 

P3. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi de performanţă 

al elevilor; 

P4. Declanșarea procedurii de evaluare externă și de acreditare a SMMMSCTIAC 

 

5) Adaptarea ofertei educaționale a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru 

Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică la cerințele beneficiarilor direcți 

(elevii) și indirecți (MApN, ANP, MAI, etc.). 

 

P1. Cunoașterea nevoilor de pregătire a viitorilor absolvenți ai Școlii Militare de Maiștri Militari și 

Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică; 

P2. Autorizarea unor noi programe de studii postliceale organizate și desfășurate cu frecvență 

redusă. 
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Nr. 

crt. 
Activitatea 

Obiective 

strategice 

Perioada 

/ Termen 
Responsabilități Resurse materiale 

Indicatori 

de 

performanță 

activităților 

propuse pentru 

realizarea 

obiectivelor 

strategice propuse 

2023 comandantului -Surse 

bibliografice 

-Tehnica, aparatura 

și mijloace din 

dotare 

planului 

operațional 

2019-2020 

5.  

Întocmirea planului 

operațional pentru 

anul de instruire 

2020-2021 

1, 2, 3, 4, 5 
August 

2020 

Șef al 

instrucției și 

educației 
-Proiectul de 

dezvoltare 

instituțională 2019-

2023 

-Surse 

bibliografice 

-Tehnica, aparatura 

și mijloace din 

dotare 

Existența 

planului 

operațional 

2020-2021, 

2021-2022, 

respectiv 

2022-2023 

6.  

Întocmirea planului 

operațional pentru 

anul de instruire 

2021-2022 

1, 2, 3, 4, 5 
August 

2021 

Șef al 

instrucției și 

educației 

7.  

Întocmirea planului 

operațional pentru 

anul de instruire 

2022-2023 

1, 2, 3, 4, 5 
August 

2022 

Șef al 

instrucției și 

educației 

8.  

Evaluarea nivelului 

de îndeplinire a 

planului 

1, 2, 3, 4, 5 
August 

2020 

Locțiitor al 

comandantului 

-Proiectul de 

dezvoltare 

instituțională 2019-

2023 

Existența 

raportului de 

autoevaluare 

2019-2020,  

2020-2021, 

respectiv 

2021-2022 

9.  

Evaluarea nivelului 

de îndeplinire a 

planului 

1, 2, 3, 4, 5 
August 

2021 

Locțiitor al 

comandantului 

10.  

Evaluarea nivelului 

de îndeplinire a 

proiectului 

1, 2, 3, 4, 5 
August 

2022 

Locțiitor al 

comandantului 

11.  
Consolidarea 

rezultatelor bune 
1, 2, 3, 4, 5 

2022-

2023 

Locțiitor al 

comandantului 

-B.M.I. 

-Surse 

Conform 

planului 
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Nr. 

crt. 
Activitatea 

Obiective 

strategice 

Perioada 

/ Termen 
Responsabilități Resurse materiale 

Indicatori 

de 

performanță 

obținute bibliografice 

-Tehnica, aparatura 

și mijloace din 

dotare 

operațional 

2022-2023 

12.  

Evaluarea nivelului 

de îndeplinire a 

planului 

1, 2, 3, 4, 5 
August 

2023 
Comandant 

-Proiectul de 

dezvoltare 

instituțională 2019-

2023 

Existența 

raportului de 

autoevaluare 

2022-2023 

 

 

6.2. Implementarea proiectului 

 

Implementarea Proiectului de dezvoltare instituțională a Școlii Militare de Maiștri Militari și 

Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică va fi realizată de către 

întregul personal al instituției de învățământ. 

Pentru implementarea cu succes a acestuia se vor lua următoarele măsuri: 

- Proiectul de dezvoltare instituțională va fi transformat în planuri operaționale anuale, care vor fi 

revizuite cu regularitate (anual); 

- se vor stabili responsabilități pentru realizarea integrală a proiectului; 

- se va realiza o comunicare eficientă cu întregul personal cu responsabilități; 

- se va desemna locțiitorul comandantului ca persoană responsabilă pentru implementarea proiectului, 

care va supraveghea procesul de implementare; 

- orice schimbare sau modificare a proiectului se va discuta în Consiliului de administrație. 
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Planul activității de monitorizare și evaluare 

Activități Responsabil Frecvența 
Perioada de 

analiză 

Monitorizarea periodică a implementării obiectivelor 

propuse 

Locțiitorul 

comandantului 
Permanent - 

Constatarea neregulilor și stabilirea acțiunilor de 

corectare 

Locțiitorul 

comandantului 
Anual 

August 

Septembrie 

Analiza informațiilor privind progresul înregistrat în 

realizarea priorităților 

Locțiitorul 

comandantului 
Anual 

August 

Septembrie 

Prezentarea generală a planului operațional realizat 

pentru atingerea obiectivelor și actualizarea 

activităților din prezentul plan în urma evaluării  

Locțiitorul 

comandantului 
Anual Septembrie 

Evaluarea finală a planului Comandant 

La terminarea 

perioadei de 

valabilitate 

Septembrie 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




