
 

 
 

CALENDARUL ADMITERII 

  

 CATEGORIA 

 

ACTIVITĂŢI 

SESIUNEA I SESIUNEA A II-a
1
 

SUBOFIȚERI MAIȘTRI MILITARI SUB&MM 

Primirea dosarelor candidaţilor de la BIR , instituții militare 

de învățământ superior și înscrierea în bazele de date ale 

admiterii, pe categorii (maiștri militari și subofițeri) și 

beneficiari 

Până la 29.07.2022 
Până la 

28.08.2022 

Prezentarea candidaţilor la sediul școlii militare.  
03.08.2022 

07.00 - 09.00 

08.08.2022 

07.00 - 09.00 

29.08.2022 

07.00 - 09.00 

Probleme organizatorice: 

 colectarea taxei de înscriere  

 instruirea candidaţilor 

 distribuirea legitimaţiilor de concurs  

03.08.2022 

09.00 - 11.00 

08.08.2022 

09.00 - 11.00 

29.08.2022 

09.00 - 11.00 

Deplasarea la locurile de desfășurare a testului  
03.08. 2022 

11.00 – 11.30 

08.08.2022 

11.00 – 11.30 

29.08.2022 

11.00 – 11.30 

Desfășurarea testului  
03.08.2022 

12.00 - 15.00 

08.08.2022 

12.00 - 15.00 

29.08.2022 

12.00 - 15.00 

Corectarea testului  
03.08.2022 

15.00 - 17.00 

08.08.2022 

15.00 - 17.00 

29.08.2022 

15.00 - 17.00 

Afişarea/publicarea rezultatelor la test  
03.08.2022 

până la ora 18.00 

08.08.2022 

până la ora 18.00 

29.08.2022 

până la ora 18.00 

Depunerea contestaţiilor la test  
03.08.2022 

până la ora 19.00 

08.08.2022 

până la ora 19.00 

29.08.2022 

până la ora 19.00 

Soluționarea contestaţiilor la test  
03.08.2022 

până la ora 20.00 

08.08.2022 

până la ora 20.00 

29.08.2022 

până la ora 20.00 

Afişarea/publicarea rezultatelor finale la test  
03.08.2022 

până la ora 21.00 

08.08.2022 

până la ora 21.00 

29.08.2022 

până la ora 21.00 

Ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a 

mediei de admitere 

04.08.2022 

până la ora 12.00 

09.08.2022 

până la ora 12.00 

30.08.2022 

până la ora 12.00 

Reorientarea candidaților. Luarea în evidență a 

candidațiolor reorientați 

04-05.08.2022 

08.00-12.00 
- - 

Planificarea candidaților și efectuarea examinării medicale 

în cadul instituțiilor militare sanitare  

Începând cu 

04.08.2022 

Începând cu 

09.08.2022 

Începând cu 

30.08.2022 

Afișarea/publicarea rezultatelor la examinarea medicală 
În următoarea zi după primirea rezultatelor finale de la unitățile 

medicale 

Afișarea/publicarea rezultatelor finale ale admiterii 

În ziua în care se finalizează completarea locurilor aprobate cu 

candidaţi declaraţi „ADMIS” la proba de evaluare a 

cunoștințelor şi „APT” la examinarea medicală 

 

 

                                                 
1
 Sesiunea a II-a se organizează în situaţia în care locurile aprobate prin planul de şcolarizare nu se ocupă în prima sesiune de 

admitere 


