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LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE  

DIN ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ 

 

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. Viabilitatea posturilor: perioadă nedeterminată 

8. Statutul posturilor: cu contract pe perioadă nedeterminată 

9. Condiții specifice pentru ocuparea postului: avizul MApN 

Conform prevederilor art.4 aln.2 lit.e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023, Ministerul Apărării 

Naționale trebuie să acorde aviz pentru ocuparea posturilor didactice. Această activitate se va 

desfășura în conformitate cu 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 nr. DGMRU 2 din 10.01.2020. 

10. Detalii privind structura posturilor: 

Nr. 

crt. 
Denumire post 

Nr. 

posturi 
Disciplina Discipline predate 

1.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

1 

Electrotehnică, 

electromecanică / 

electrotehnică 

Circuite electrice și electronice 
Măsurări speciale în 
telecomunicații 

2.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

1 

Electrotehnică, 

electromecanică / 

electrotehnică 

Circuite analogice și digitale în 
telecomunicații 
Măsurări special în 
telecomunicații 

3.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

1 
Electronică și automatizări / 

telecomunicații 

Echipamente telefonice 

Tehnici și sisteme de comutație 

Tehnici și sisteme de 

transmisiuni 
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Nr. 

crt. 
Denumire post 

Nr. 

posturi 
Disciplina Discipline predate 

4.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

1 
Electronică și automatizări / 

telecomunicații 

Ehipamente de radiocomunicații 

Rețele de telecomunicații 

5.  

Profesor studii superioare de 

lungă durată debutant, grad 

didactic definitiv, II-I 

1 

Tehnologia informației și a 

comunicațiilor și utilizarea 

tehnicii de calcul 

Cablarea LAN și WAN 

Medii de comuncație 

Sisteme de operare în retea 

(CISCO) 

 

 

 

 

 

STANDARDE MINIME* 

OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIDACTIC CARE SOLICITĂ ÎNCADRAREA PE 

POSTURILE DIDACTICE VACANTE LA ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE 

CIBERNETICĂ 

 

 Să fie absolvenţi cu diplomă în specialitate ai ciclului II de studii universitare de masterat/master; 

 Să dețină minim de 60 credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică; 

 Să aibă calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani (numai pentru personalul didactic care 

adobândit cel puțin definitivarea în învățământ). 


