PROBA DE CONCURS
(1) Admiterea la programele de studii postliceale pentru formarea mai
maiștrilor
ștrilor militari și a
subofițerilor
țerilor din arma comunicații și informatică, organizată și desfășurată în Școala militară,
constă în susţinerea de către candidaţi a unei probe de concurs, prin rezolvarea unui Test
de verificare a cunoștințelor
ștințelor la disciplinele Matematică și Limba engleză.
engleză
(2) Testul de verificare a cuno
cunoștințelor se elaborează sub formă de test-grilă..
(3) Subiectele la matematică și limba engleză se elaborează pe baza programelor școlare valabile
pentru examenul naţional de bacalaureat din anul şcolar 2020
2020-2021,
2021, având în vedere
următoarele cerințe:
 durata totală a testului este de 180 de minute;
 subiectele pentru fiecare disciplină se notează cu note de la 1 la 110,
0, din care 1 punct
reprezintă punctul acordat din oficiu.
(4) Nota la testul de verificare a cuno
cunoștințelor (NTVC) se calculează astfel:
NTVC = 0,7 x NMatem + 0,3 x NEngl
unde:
NMatem = nota la subiectele de Matematică;
NEngl = nota la subiectele de Limba engleză.
cunoștințelor (NTVC) este 5,00 (cinci).
(cinci)
(5) Nota minimă la testul de verificare a cuno
cunoștințelor
ștințelor sunt
(6) Candidaţii care obţin mai puţin de nota 5,00 la testul de verificare a cuno
declaraţi „RESPINS”.
(7) Media de admitere (MA) se calculează după formula:
MA = 0,8 x NTVC + 0,2 x MBac
unde:
MA = media de admitere;
MBac = media la examenul na
național de bacalaureat.
(8) Pentru candidaţii de la ambele programe de studii, care au echivalate actele de studii liceale
şi nu au rezultatele la examenul de bacalaureat, înscrise în documentele de absolvire, media
de admitere se va calcula astfel:
MA = MTVC
unde:
MA = media de admitere
MTVC = media la testul de verificare a cunoştinţelor
(9) Toate notele/ mediile obținute
ținute la concursul de admitere se calculează cu 2 (două) zecimale
fără rotunjire.

