
 

 
 

 

CALENDARUL ADMITERII 

 

  

                                CATEGORIA 

ACTIVITĂŢI 
SUBOFIȚERI  MAIŞTRI MILITARI 

Primirea dosarelor candidaţilor de la BIR sau de la instituții 

militare de învățământ superior și înscrierea în bazele de 

date ale admiterii, pe categorii (maiștri militari și subofițeri) 

și pe alți beneficiari (MAI, STS, SIE, ANP) 

Până la 27.07.2021 

Prezentarea candidaţilor la sediul școlii militare.  
01.08.2021 

până la ora 08.00 

03.08.2021 

până la ora 08.00 

Efectuarea triajului epidemiologic 
01.08.2021 

08.00 - 09.00 

03.08.2021 

08.00 - 09.00 

Probleme organizatorice: 

 colectarea taxei de înscriere  

 instruirea candidaţilor 

 distribuirea legitimaţiilor de concurs  

01.08.2021 

09.00 - 11.00 

03.08.2021 

09.00 - 11.00 

Deplasarea la locurile de desfășurare a testului de verificare 

a cunoștințelor 

01.08.2021 

11.00 – 11.30 

03.08.2021 

11.00 – 11.30 

Desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor  
01.08.2021 

12.00 - 15.00 

03.08.2021 

12.00 - 15.00 

Corectarea testului de verificare a cunoștințelor 
01.08.2021 

15.00 - 17.00 

03.08.2021 

15.00 - 17.00 

Afişarea  rezultatelor la testul de verificare a cunoștințelor 
01.08.2021 

până la ora 18.00 

03.08.2021 

până la ora 18.00 

Depunerea contestaţiilor la testul de verificare a 

cunoștințelor 

01.08.2021 

până la ora 19.00 

03.08.2021 

până la ora 19.00 

Rezolvarea contestaţiilor la testul de verificare a 

cunoștințelor 

01.08.2021 

până la ora 20.00 

03.08.2021 

până la ora 20.00 

Afişarea  rezultatelor finale la testul de verificare a 

cunoștințelor 

01.08.2021 

până la ora 21.00 

03.08.2021 

până la ora 21.00 

Ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a 

mediei de admitere 

02.08.2021 

până la ora 12.00 

04.08.2021 

până la ora 12.00 

Planificarea candidaților și efectuarea selecției aptitudinale 

în cadrul CZSO: 

 evaluarea psihologică 

 evaluarea capacităţii motrice 

 interviul de evaluare finală 

Începând cu data de 

03.08.2021 

Începând cu data de 

05.08.2021 

Afișarea rezultatelor de la selecția aptitudinală 
În următoarea zi după primirea rezultatelor oficiale 

de la CZSO 

Planificarea candidaților și efectuarea examinării medicale 

în cadul instituțiilor militare sanitare  

În următoarea zi după afișarea rezultatelor la selecția 

aptitudinală 

Afișarea rezultatelor la examinarea medicală 
În următoarea zi după primirea rezultatelor oficiale 

de la unitățile medicale 

Ierarhizarea finală a candidaților.  

Afișarea rezultatelor finale ale admiterii 

În ziua când toți candidații îndeplinesc toate 

condițiile și criteriile de admitere  

 

 


