
ANUNȚ IMPORTANT  
PENTRU CANDIDAȚII CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU 

COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

 

1. Datele de desfășurare a testului-grilă de verificare a cunoștințelor: 

- pentru subofițeri: 01.08.2021; 

- pentru maiștri militari: 03.08.2021. 

 

2. Candidații vor transmite pe adresa de e-mail a Școlii Militare 
(secretariat.smcis@mapn.ro) până în data de 25.07.2021: 

- o fotocopie a diplomei sau adeverinței de promovare a bacalaureatului (dacă aceasta nu 

se regăseşte în dosarul transmis de către biroul informare-recrutare); 

- declarația de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal- completată (modelul se regăsește pe site-ul www.smcis.ro la secțiunea „Admitere 

2021”). 

 

3. Accesul candidaţilor în Școala Militară, în vederea susținerii testului-grilă de verificare a 

cunoștințelor, în ziua desfășurării acestuia, se va face ÎNCEPÂND CU ORA 06.30, PÂNĂ 

LA ORA 08.00. 

 

4. La prezentarea în Școala Militară pentru susținerea testului-grilă de verificare a 

cunoștințelor, candidații vor avea asupra lor: 

- cartea de identitate- în original și copie; 

- diploma sau adeverință de promovare a bacalaureatului- în original și copie (dacă aceasta 

nu se regăseşte în dosarul transmis de către biroul informare-recrutare); 

- ustensile de scris de culoare albastră, cu pastă care nu se șterge; 

- chestionarul pentru triajul epidemiologic- completat (modelul se regăsește pe site-ul 

www.smcis.ro la secțiunea „Admitere 2021”). 

- apă de băut; 

- măști de protecție. 

 

5. Contravaloarea taxei de înscriere la concursul de admitere se achită în ziua prezentării în 

Școala Militară, pentru fiecare program de studii postliceale în parte la care candidatul 

dorește să participe. 

 

6. În contextul pandemiei de COVID-19, candidații vor respecta cu strictețe următoarele: 

- la intrarea în Școala Militară se vor supune triajului epidemiologic; 

- purtarea în permanență a măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, atât în 

interior, cât și în exterior; 

- fiecare candidat va avea asupra lui un număr suficient de măști de protecție și soluție 

dezinfectantă pentru igienizarea individuală a mâinilor; 

- aplicarea normelor de igienă personală prin spălarea și dezinfectarea mâinilor; 

- aplicarea regulilor de distanțare fizică și evitarea aglomerărilor. 

 

7. Reorientarea candidaților către o altă categorie de personal militar se va executa în data de 

02.08.2021, între orele 08.00-10.00. 
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