
 

 

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:          0369/420515 

Mail: smcis@mapn.ro 

Web: www.smcis.ro 

 

 

ANUNȚ 

 

În perioada 02-23.03.2020, la sediul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru 

Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, loc. Sibiu, Bulevardul General Vasile 

Milea, nr.3-5, jud. Sibiu, se desfășoară Concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor înființate 

/ care se vacantează în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia 

Informaţiei şi Apărare Cibernetică pe parcursul anului şcolar 2019-2020. 

Candidații declarați admiși vor încheia contracte de muncă pe perioadă determinată 31.03.2020-

31.08.2020. 

 

 

POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS 
Nr. 

crt. 
Denumire post Disciplina Activităţile aferente postului 

Număr de 

ore 

1)  Profesor studii superioare de lungă 

durată debutant, grad didactic 

definitiv, II-I 

Comunicarea în limba 

modernă (engleză) 
Comunicarea în limba modernă 

(engleză) 
18 ore / 

săptămână 

2)  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 

- Transmisii de date 

18 ore / 

săptămână 

 

 

 

CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS 

 
Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA DATA ORA LOC 

1)  Informare candidaţi şi depunere dosar 02.03.2020 - 

13.03.2020 
07.30-15.30 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri pentru Comunicaţii, 

Tehnologia Informaţiei şi Apărare 

Cibernetică, loc. Sibiu, b-dul Vasile 

Milea, nr.3-5, jud. Sibiu, 

2)  Selecția dosarelor 16.03.2020 08.00-15.00 

3)  Afişarea rezultatelor la selecția 

dosarelor 
16.03.2020 15.30 

4)  Evaluare CV - uri 17.03.2020 08.00-15.00 

5)  Prezentarea candidaţiilor în vederea 

desfășurării interviului 
18.03.2020 08.00 

6)  Proba interviu 18.03.2020 08.30-15.00 

7)  Afişarea rezultatelor la probele 

evaluare CV și interviu 
18.03.2020 17.00 

a) afişierul Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului 

Şcolii Militare secţiunea 

Carieră/Anunţuri (www.smcis.ro); 

8)  Prezentarea candidaţiilor în vederea 

desfășurării probei inspecția specială la 

clasă / proba practică 

19.03.2020 08.00 
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri pentru Comunicaţii, 

Tehnologia Informaţiei şi Apărare 

Cibernetică, loc. Sibiu, b-dul Vasile 

Milea, nr.3-5, jud. Sibiu, 
9)  Proba inspecția specială la clasă / 

proba practică 
19.03.2020 08.30-15.30 

10)  Afişarea rezultatelor la proba inspecția 

specială la clasă / proba practică 
19.03.2020 17.00 

a) afişierul Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului 

Şcolii Militare secţiunea 

Carieră/Anunţuri (www.smcis.ro); 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA DATA ORA LOC 

11)  Prezentarea candidaţiilor în vederea 

desfășurării probei scrise 
20.03.2020 08.00 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri pentru Comunicaţii, 

Tehnologia Informaţiei şi Apărare 

Cibernetică, loc. Sibiu, b-dul Vasile 

Milea, nr.3-5, jud. Sibiu, 

12)  Proba scrisă 
20.03.2020 08.30-12.30 

13)  Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

20.03.2020 16.00 

a) afişierul Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului 

Şcolii Militare secţiunea 

Carieră/Anunţuri (www.smcis.ro); 

14)  Depunere contestații la proba scrisă 20.03.2020 16.00-18.00 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri pentru Comunicaţii, 

Tehnologia Informaţiei şi Apărare 

Cibernetică, loc. Sibiu, b-dul Vasile 

Milea, nr.3-5, jud. Sibiu, 

15)  Rezolvare contestații la proba scrisă 

20.03.2020 18.00-20.00 

16)  Afişarea rezultatelor finale 

23.03.2020 
15.00 

 

a) afişierul Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului 

Şcolii Militare secţiunea 

Carieră/Anunţuri (www.smcis.ro); 

 

 

Standarde minime (şi obligatorii) pentru persoanele care vor să candideze pentru ocuparea 

posturilor scoase la concurs 

 
1) Absolvirea cu diploma de licență a studiilor superioare în domeniul postului didactic pentru care candidează 

2) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferite de Departamentele pentru pregătirea personalului didactic 

(DPPD) din instituțiile de învățământ superior acreditate -  nivel II sau a modulului psihopedagogic.  

3) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate din care să rezulte ca sunt 

apt(ă) pentru a preda în învățământ;   

4) Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are 

antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în 

cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;  

5) Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 

informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată 

„admisă” la concurs – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.  

6) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășoră activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu a fost 

îndepărtată din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. 

 

Lista documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosar: 

 
1) Cerere înscrierea la concurs (conform anexa nr. 4 din Metodologie) 

2) Curriculum vitae – model european;   

3) Copii acte de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). 

Absolvenții care au susținut concursul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia 

adeverinței de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut concursul de licență, media de absolvire a 

facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii  

4) Copii ale actelor care să ateste faptul că au frecventat și promovat modulul pedagogic sau  programul de studii 

psihopedagogice oferite de Departamentele pentru pregătirea personalului didactic (DPPD) din instituțiile de învățământ 

superior acreditate -  nivel II; 

5) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice; 

6) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele); 

7) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul); 

8) Copie după buletin sau cartea de identitate; 

9) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul); 

10) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților; 

11) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ; 

12) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am 

fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare 

penală. 

13) Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are 

antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în 

cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 



14) Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 

informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată 

„admisă” la concurs – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.  

15) Acordul scris privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 5 din Metodologie) 

 

Note: - Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării 

conformităţii cu acestea.  

- Membrii comisiei de concurs au obligația de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. 

Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere sunt certificate, pentru „conformitate cu originalul” de un membru al 

comisiei de concurs. 

- Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 

Probe de concurs 

 
1) evaluarea Cv conform art.16 și Anexa 8 din Metodologie;  

2) interviu conform art.17 și Anexa 13 din Metodologie; 

3) inspecție specială la clasă/proba practică conform art.19-22 și Anexa 18 din Metodologie; 

4) proba scrisă  conform art.19 

 

 

 

Detalii:  

- tf: 0369/420512, 0369/420514,  0369/420515 tf/fax 0369/420518   – persoane de contact: lt.col. Laurențiu Irimia, 

lt.col. Gheorghe Goia 

- la sediul instituției: Bulevardul General Vasile Milea, nr.3-5, loc. Sibiu, L-V 08.00-15.30 

- site-ul instituției www.smcis.ro, secțiunea INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC / Carieră / Anunțuri 

- Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor înființate/ care 

se vacantează în Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și 

Apărare Cibernetică pe parcursul anului școlar 2019-2020, postată pe site-ul instituției www.smcis.ro , secțiunea 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC / CARIERĂ / ANUNȚURI 

 

http://www.smcis.ro/
http://www.smcis.ro/

