
A N U N Ț ! 

Candidații declarați „ADMIS”  la unul din programele de studii postliceale pentru 

formarea inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor din arma comunicații și informatică, 

sesiunea august 2021, se vor prezenta, în vederea începerii cursurilor la Școala Militară de 

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

în data de 06.09.2021 în intervalul orar 08.00 - 14.00. 

La sosirea în unitate se vor respecta măsurile pentru prevenirea și combaterea 

pandemiei de COVID-19 și se va efectua triajul epidemiologic. Servirea mesei se va face 

începând cu data de 07.09.2021, cu masa de dimineață. 

Candidații se vor prezenta la Punctul de Control al școlii militare (B-dul. Gl. Vasile 

Milea, nr.3-5, Sibiu) și vor avea asupra lor următoarele documente și materiale: 

- Cartea de identitate (în original); 

- Diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată); 

- Certificatul verde prin care să se facă dovada vaccinării sau a trecerii prin boală; 

Acesta se poate obține prin accesarea site-ului https://vaccinare-

covid.gov.ro/certificat-verde-electronic/. Certificatul se va transmite în prealabil în 

format pdf., pe adresa de mail: secretariat.smcis@mapn.ro.  

Candidații care nu au trecut prin boală și nu sunt vaccinați vor trimite un mail pe 

adresa secretariat.smcis@mapn.ro, în care vor menționa următoarea sintagmă: 

Subsemnatul/a Nume Prenume, menționez că la data de 06.09.2021 nu sunt 

vaccinat și nu am trecut prin boală. 

- Fișa de examinare de la testarea medicală (în original) - doar cei care au primit-o 

personal de la unitatea medicală; 

- Chestionar de evaluare COVID (descărcat de pe site-ul www.smcis.ro , completat și 

semnat în ziua prezentării la școală). 

- Echipament sportiv: trening, șort, tricouri, pantofi sport. 

- Echipamente și materiale de uz personal, obiecte de igienă personală. 

 

Candidații care vor fi declarați „ADMIS” în urma selecției și testării medicale după data 

de 06.09.2021, se vor prezenta la Școala militară în ziua următoare afișării rezultatelor finale, 

pe site-ul instituției noastre. 

NUMERE TF. DE CONTACT: 

- Secretariat: 0369420515, 0369420514 

- Ofițerul de serviciu: 0738691422 


