
 

 

ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI  

ȘI SUBOFIȚERI PENTRU COMUNICAȚII,  

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ 

Bulevardul General Vasile Milea, nr.3-5, loc. Sibiu 

tf./fax: 0369/420518 

tf:        0369420512, 0369420515 

Mail: smcis@mapn.ro 

Web: www.smcis.ro 

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  

DIN ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ - SIBIU 

la 15.04.2022 

Ocuparea posturilor se va face conform ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării 

nr.5578/2021 pentru aprobarea Metodologiei –cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 
 

1. Codul județului: 323 

2. Denumirea localității: Sibiu 

3. Codul SIRUTA al localității: 143450 

4. Regimul de mediu al localității: urban 

5. Denumirea unității de învățământ:  Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri pentru 

comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică 

6. Nivelul unității de învățământ: postliceal 

7. Condiții specifice pentru ocuparea postului:  

- Avizul MAPN, conform  Dispoziției D.G.M.R.U. nr.  2 / 2020 pentru aprobarea "I.M. 3/70, 

Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului 

didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar" 

8. Detalii privind structura posturilor: 

Nr. 

crt. 
Denumire post Disciplina 

Activităţile  

aferente postului 

Număr 

de ore 

1.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

Electrotehnică, electromecanică 

/ electrotehnică 
- Circuite electrice și electronice  

- Măsurări speciale în telecomunicații 

18 ore / 

săptămână 

2.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

Electrotehnică, electromecanică 

/ electrotehnică 

- Circuite analogice și digitale în 

telecomunicații  

- Măsurări speciale în telecomunicații 

18 ore / 

săptămână 

3.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

Electronic și automatizări / 

telecomunicații 

- Echipamente telefonice 

- Tehnici și sisteme de comutație 

- Tehnici și sisteme de transmisiuni 

18 ore / 

săptămână 

4.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

Electronic și automatizări / 

telecomunicații 

- Echipamente de radiocomunicații 

- Rețele de telecomunicații 

18 ore / 

săptămână 

5.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

Tehnologia informației și a 

comunicațiilor și utilizarea 

tehnicii de calcul 

- Cablare LAN și WAN.  

- Medii de comunicație 

- Sisteme de operare în rețea 

18 ore / 

săptămână 

 

Detalii suplimentare pe site-ul Inspectoratului Scolar Județean Sibiu și la sediul SMMMSCTIAC 

mailto:smcis@mapn.ro
https://dmru.mapn.ro/pages/view/115#d9
https://dmru.mapn.ro/pages/view/115#d9

