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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art.1- Admiterea în învăţământul postliceal militar din Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică - Sibiu, denumită în 

continuare Şcoala Militară, în anul învățământ 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu: 

a) Planul de şcolarizare în instituţiile/unităţile de învăţământ militar şi în structurile de 

formare profesională iniţială şi continuă pentru anul universitar/şcolar 2020-2021, 

aprobat de ministrul apărării naţionale, cu nr. C14 din 06.01.2020; 

b) Ordinul ministrului apărării naționale nr. 217 din 22.11.2019 pentru aprobarea 

condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și 

funcționarea sistemului de recrutare, selecție şi formare profesională iniţială a 

candidaților la profesia militară, completat și modificat cu ordinul M.112 din 

11.06.2020; 

c) Dispoziția șefului DGMRU nr. 16 din 30.06.2020 pentru aprobarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri 

în anul de învățământ 2020-2021. 

d) Ordin MEN nr. 5346 din 07.09.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere 

în învățământul preuniversitar 

Art.2-  (1) Admiterea în Școala Militară se organizează într-o singură sesiune și constă în 

ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediei generale a examenului national de 

bacalaureat, în limita numărului de locuri aprobat, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și 

pentru celelalte structuri beneficiare din cadrul Sistemului de Securitate Naţională (Serviciul de 

Telecomunicații Speciale (STS), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Român de 

Informații (SRI), Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și Serviciul de Informații 

Externe (SIE).  

 (2) Şcoala Militară organizează admitere pentru anul învățământ 2020-2021 pentru 

următoarele programe de studii postliceale din arma comunicații și informatică: 

a) programul de studii postliceale nivel 5, cu durata de 2 ani, pentru formarea iniţială a 

maiştrilor militari în activitate, calificarea profesională – maistru telecomunicaţii; 

b) programul de studii postliceale nivel 5, cu durata de 1 an, pentru formarea iniţială a 

subofiţerilor în activitate, calificarea profesională – tehnician electronist 

telecomunicaţii. 

 (3) La admiterea organizată în Școala Militară participă numai candidaţii care au promovat 

examenul național de bacalaureat. 

 (4) Pentru concursul de admitere în Școala Militară nu se percep taxe. 

 (5) Numărul de locuri repartizate pe programe de studii, specialităţi militare, nediferenţiate 

de gen, conform Planului de şcolarizare pentru anul învățământ 2020-2021, este detaliat în anexa 

nr.1.  
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 (6) Şcoala Militară organizează şi desfăşoară admiterea la programele de studii postliceale 

pentru maiştri militari și subofiţeri conform Calendarului admiterii, prezentat în anexa nr. 2. 

 (7) Date de contact pentru admitere în Școala Militară: 

a) numere de telefon:  

• Secretariat – 0369420515,  0369420514 sau RTP 2123-134 

• OSU – telefon / fax 0369420518  

b) e-mail: 

• secretariat.smcis@mapn.ro 

• smcis@mapn.ro 

c) web: 

• www.smcis.ro 

 

CAPITOLUL II 

Comisia de admitere şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

Art.3- (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în Şcoala Militară se constituie Comisia 

de admitere şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

 (2) După constituire şi până la finalizarea admiterii şi soluţionarea contestaţiilor, Comisia 

de admitere şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor îşi desfăşoară activitatea în încăperi special 

destinate, înscrise în Ordinul de zi pe unitate, dotate cu mijloace informatice, de multiplicare şi de 

birotică care îndeplinesc condiţiile de protecţie a informaţiilor clasificate.  

 (3) Accesul în aceste spaţii este permis numai membrilor comisiilor şi comandantului/ 

înlocuitorului legal pe baza permisului de acces. 

Art.4-  (1) Comisia de admitere la programele de studii postliceale pentru formarea iniţială a 

maiştrilor militari şi a subofiţerilor este formată dintr-un număr impar de membri, astfel: 

a) preşedintele comisiei – locţiitorul comandantului sau înlocuitorul legal al locţiitorului 

comandantului; 

b) membri – personal didactic de specialitate, cel puţin 3 (trei) membri; 

c) secretariat: 

− 1-2 membri din cadrul Secţiei educaţie şi formare profesională, dintre care unul 

este secretar; 

− 2 operatori tehnică de calcul/specialist operator IT bază de date. 

 (2) Persoanele din comisia de admitere care încalcă deontologia profesională şi 

reglementările în vigoare cu privire la securitatea informaţiilor vor fi sancţionate potrivit legii. 

 (3) Persoanele care au responsabilităţi în cadrul comisiei sau în cadrul altor activităţi 

privind admiterea vor declara în scris că nu au soţi/soţii, rude sau afini până la gradul III în comisie 

sau în rândul candidaţilor. 

mailto:secretariat.smcis@mapn.ro
mailto:smcis@mapn.ro
http://www.smcis.ro/
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Art.5- (1) Preşedintele comisiei de admitere poartă întreaga răspundere pentru organizarea, 

desfăşurarea admiterii și asigurarea legalităţii documentelor elaborate de comisie, îndeplinind 

următoarele atribuţii: 

a) stabilirea şi aprobarea graficului cu activităţile desfăşurate de comisia de admitere; 

b) stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru al comisiei; 

c) instruirea membrilor comisiei şi a personalului auxiliar cu privire la atribuţiile 

specifice; 

 (2) Membrii comisiei de admitere se subordonează preşedintelui comisiei și au următoarele 

atribuții:  

a) primirea, luarea în evidenţă și verificarea conţinutului dosarelor de candidat de la BIR 

pentru MApN și de la ceilalți beneficiari MAI, STS, SIE, ANP și înscrierea 

candidaților în bazele de date ale admiterii, pe categorii (maiștri militari și subofițeri); 

b) ierarhizarea tuturor candidaților pe categorii (maiștri militari și subofițeri) și pe 

beneficiari, în ordinea strict descrescătoare a mediei examenului național de 

bacalaureat în limita locurilor disponibile din Planul de școlarizare;  

c) verificarea bazelor de date a concursului de admitere; 

d) verificarea și evaluarea conţinutului dosarelor de candidat; 

e) elaborarea documentelor specifice de organizare, de evidenţă a rezultatelor şi de 

finalizare a admiterii, pe care le certifică sub semnătură; 

f) planificarea candidaților care nu au efectuat selecția și transmiterea către centrele 

zonale de selecție și orientare (CZSO) a tabelelor nominale cu cei care confirmă 

participarea, în ordinea ierarhizării până la ocuparea locurilor scoase la concurs; 

g) contactarea candidaților în vederea confirmării participării la selecție; 

h) informarea candidaţilor prin afişarea pe pagina de INTERNET a Școlii Militare a 

ordinii de clasificare, a datei, locului prezentării și documentelor pe care trebuie să le 

prezinte în vederea susținerii probelor de selecţie;  

i) primirea și centralizarea rezultatelor de la selecție și completarea bazelor de date; 

j) transmiterea zilnică către unităţile sanitare a situației cu candidații declarați „ADMIS” 

la selecția în CZSO, în vederea efectuării examinării medicale; 

k) primirea și centralizarea rezultatelor de la examinarea medicală și completarea bazelor 

de date ale admiterii; 

l) afișarea rezultatelor finale și declararea candidaţilor „ADMIS” la concursul de 

admitere pentru maiștri militari și subofițeri din arma comunicații și informatică; 

m) transmiterea situaţiilor centralizatoare privind admiterea; 

n) repartizarea pe specialități militare a candidaţilor declarați „ADMIS” la concursul de 

admitere pentru maiștri militari și subofițeri din arma comunicații și informatică. 

 (3) Secretarul comisiei de admitere are următoarele atribuţii: 

a) asigură înscrierea în OZU a datelor referitoare la concursul de admitere; 

b) gestionează activitățile secretariatului; 
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c) organizează activitatea de verificare și validare a dosarelor candidaţilor; 

d) asigură verificarea bazei de date, precum și actualizarea acesteia, dacă este cazul; 

e) asigură transcrierea corectă în listele provizorii și definitive a mediei de admitere; 

f) organizează transmiterea la BIR a dosarelor candidaţilor declaraţi „NEADMIS”, 

„RESPINS”, „RETRAS”; 

g) elaborează şi înaintează la CCI și DGMRU catalogul admiterii și procesul-verbal cu 

concluziile privind desfăşurarea admiterii. 

 (4) Membrii secretariatului au următoarele atribuţii: 

a) asigură primirea și evidenţa dosarelor candidaţilor; 

b) verifică, împreună cu membrii comisiei desemnaţi, existenţa documentelor din dosarele 

de candidat; 

c) asigură introducerea datelor în bazele de date; 

d) asigură afișarea pe pagina web a Școlii Militare a informațiilor necesare candidaților. 

Art.6-  (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie din: 

a) preşedinte: comandantul Şcolii Militare sau înlocuitorul legal al acestuia; 

b) membri: 2 (doi) membri din rândul personaluluii didactic, care nu fac parte din comisia 

de admitere. 

 (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va rezolva doar contestații cu privire la aspecte 

de natură procedurală (completarea listelor provizorii cu rezultatele admiterii). 

 (3) Rezultatele concursului de admitere nu pot fi contestate. 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea și desfășurarea admiterii  

Art.7-  Școala militară primește și analizează dosarele de candidat în perioada prevazută în 

anexa nr. 2. 

 (2) În vederea completării dosarelor de candidat, candidații care au susținut examenul 

național de bacalaureat în sistemul de educați din România vor trimite la Școala Militară 

următoarele documente: 

a) copia diplomei de bacalaureat sau adeverinţa care atestă promovarea de către titular a 

examenului national de bacalaureat (față-verso) – candidații care nu au copia diplomei de 

bacalaureat în dosarul constituit la BIR și înaintat Școlii Militare; 

b) Acord privind prelucrarea datelor personale – conform anexei nr. 3. 

 (3) Candidații care au obținut, în străinătate, o diplomă echivalentă celei de la examenul 

național de bacalaureat trebuie vor trimită/prezinte la Școala Militară următoarele documente: 

a) copia diplomei echivalente obținută în străinatate; 

b) traducerea legalizată a diplomei echivalente; 

c) atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor (C.N.E.R.D.) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării;  

d) Acord privind prelucrarea datelor personale – conform anexei nr. 3. 
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 (4) Documentele menționate la alin. (2) și (3) sunt transmise la Școala Militară până la data 

prevăzută în calendarul admiterii (29.07.2020) prin mail (secretariat.smcis@mapn.ro sau 

smcis@mapn.ro) (scanate), prin poștă sau personal. 

Art.8- Dosarele pentru candidații recrutați de celelalte structuri din SNS - Sistemul de 

Securitate Naţională (Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Ministerul Afacerilor Interne 

(MAI), Serviciul Român de Informații (SRI), Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și 

Serviciul de Informații Externe (SIE) sunt întocmite și completate, de către instituțiile beneficiare 

din SNS și înaintate Școlii Militare, respectând perioadele stabilite prin graficele activităţilor de 

recrutare şi selecţie aferente. 

Art.9- Candidații care au întocmite mai multe dosare de admitere, fiind declarați admis la 

selecția aptitudinală vor fi contactați de către Școala Militară pentru a alege beneficiarul pentru care 

candidează, prin raport scris adresat comandantului școlii, care va fi trimis pe adresa de mail a 

Școlii Militare. 

Art.10- (1) Dosarele pentru candidații recrutați de către BIR sau alți beneficiari din SNS sunt 

luate în evidență de către secretariatul comisiei de admitere, verificate de membri comisiei de 

admitere și introduse în bazele de date ale admiterii cu datele candidaților. 

 (2) Pentru admiterea în anul de învățământ 2020-2021, Școala Militară completează 2 

(două) baze de date, una pentru candidații la programul de studii postliceale nivel 5, cu durata de 2 

ani, pentru formarea iniţială a maiştrilor militari în activitate și una pentru programul de studii 

postliceale nivel 5, cu durata de 1 an, pentru formarea iniţială a subofițerilor în activitate. 

 (3) În baza de date vor fi completate informații referitoare la: numele şi prenumele 

candidatului (cu iniţiala tatălui), BIR-ul de care aparține, media generală și notele de la fiecare 

probă, rezultatele la selecție și examinarea medicală, beneficiarul (MApN, MAI, STS, SIE sau 

ANP) etc. 

Art.11- (1) La sfârșitul perioadei de înscriere, conform calendarului admiterii, toți candidații 

înscriși în bazele de date sunt ierarhizați, pe programe de studii postliceale (maiștri militari și 

subofițeri) și pe beneficiari, în ordinea strict descrescătoare a mediei examenului național de 

bacalaureat în limita locurilor aprobate prin Planul de școlarizare 2020-2021. 

 (2)  Candidații care nu au efectuat selecția până la momentul înscrierii la admitere, sunt 

planificați de către Școala Militară să participe la selecție în cadrul structurilor specializate, în 

ordinea ierarhizării până la ocuparea locurilor scoase la concurs. 

 (3) Planificarea candidaților sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina web 

a Școlii Militare din rețeaua Internet (www.smcis.ro), secțiunea ADMITERE. 

Art.12- Membrii comisiei de admitere din Școala Militară contactează candidaţii în vederea 

anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se 

prezenta la CZSO la data stabilită şi se asigură că aceștia cunosc ce documente şi materiale trebuie 

să le aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie. 

 (2) Planificarea la selecţie se afișează pe pagina de INTERNET a Școlii Militare. 

mailto:secretariat.smcis@mapn.ro
mailto:smcis@mapn.ro
http://www.smcis.ro/
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 (3) Școala Militară transmite CZSO, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii 

activităţii de selecţie, tabelele nominale cu candidații care confirmă participarea la selecție. 

 (4) CZSO transmit zilnic la Școala Militară rezultatele obţinute de către candidaţi, în urma 

susţinerii evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și interviului de evaluare finală. 

 (5) Arondarea Birourilor informare-recrutare din Centrele militare zonale/județene/sector la 

CZSO este prezentată în anexa  nr. 4. 

 (6) Documentele/materialele necesare candidaților pe timpul participării la selecție, precum 

și regulile pe care aceștia trebuie să le respecte sunt precizate în anexa nr.6. 

Art.13- (1) Examinarea medicală prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 2 la Ordinul 

ministrului apărării naționale nr. M. 217/2019, se execută în locațiile stabilite de către Statul Major 

al Apărării prin grija Direcției Medicale. 

 (2) Membrii comisiei de admitere din Școala Militară contactează candidaţii în vederea 

anunţării datei participării la examinarea medicală, solicită confirmarea verbală a acestora privind 

acordul de a se prezenta pentru vizita medicală la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc 

ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor. 

 (3) Planificarea la examinarea medicală se afișează pe pagina de internet a Școlii Militare. 

 (4) Pentru efectuarea examinării medicale, Școala Militară transmite zilnic structurilor care 

efectuează examinarea medicală situaţia cu candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma evaluării 

psihologice, evaluării capacității motrice și a interviului de evaluare finală în CZSO. 

 (5) Unitățile sanitare militare transmit în termen de 3 zile lucrătoare, la Școala Militară, a 

fişelor de examinare medicală ale candidaților declaraţi „APT”, precum şi a tabelelor cu candidaţii 

declaraţi „INAPT”. Tabelele cu cei care au formulat contestaţii se trimit după expirarea termenului 

legal de depunere a contestaţiilor. 

 (6) Arondarea județelor la unitățile sanitare militare în vederea efectuării vizitei medicale a 

candidaților este prezentată în anexa  nr. 5. 

Art.14- (1) Documentele rezultate în urma finalizării selecției se adaugă în dosarul de candidat, 

pe măsura obţinerii lor. 

 (2) Membrii comisiei de admitere sunt obligați să verifice existenţa tuturor documentelor în 

dosarul de candidat. 

Art.15-  (1) Candidatul este declarat „ADMIS” în ordinea în care a fost ierarhizat, în funcție de 

media examenului national de bacalaureat, în limita cifrei de școlarizare aprobată (conform anexei 

nr.1), doar dacă a fost declarat ADMIS/APT la procesul de selecție; 

 (2) Echivalarea notei/punctajului/calificativului candidaților care au obținut o diplomă 

echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat în străinătate, cu notele acordate în 

sistemul de educație din România se va face conform Grilei de conversie a notelor și calificativelor 

pentru studii preuniversitare întocmită de C.N.R.E.D. 

 (3)  Candidatul este declarat „NEADMIS” dacă media de admitere este mai mică decât 

media de admitere a ultimului candidat declarat „ADMIS”; 
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 (4) Candidatul este declarat „RESPINS” dacă a fost declarat RESPINS/INAPT la procesul 

de selecție; 

 (5) Ierarhizarea candidaților declarați „ADMIS”  se face pe cele două programe de studiu 

(maiștri militari și subofițeri) și pe beneficiari, în ordinea strict descrescătoare a mediei examenului 

de bacalaureat în limita locurilor disponibile din Planul de școlarizare. 

 (6) Departajarea candidaţilor cu medii de admitere egale se face aplicând următoarele 

criterii: 

• criteriul nr. 1: nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din 

cadrul examenului național de bacalaureat; 

• criteriul nr. 2: nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul 

examenului național de bacalaureat; 

• criteriul nr. 3: nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din 

cadrul examenului național de bacalaureat. 

 (7) În cazul mediilor de admitere egale, candidații care nu au suținut examenul național de 

bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin Atestatul de recunoaștere a studiilor, nu 

participă la departajare; aceștia vor ocupa ultimul loc dintre cei cu medii de admitere egale. 

Art.16- Comunicarea rezultatelor definitive ale admiterii se face pe site-ul Școlii Militare 

www.smcis.ro,  conform Calendarului admiterii (Anexa nr.2). 

Art.17- După încheierea admiterii, secretariatul comisiei de admitere întocmeşte tabelul 

nominal cu rezultatele obținute de candidați la concursul de admitere, catalogul admiterii și 

procesul-verbal cu concluziile privind desfăşurarea admiterii (anexele nr. 7-9). 

Art.18- (1) Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de 

către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot fi înmatriculați, la cerere, fără concurs, dacă îndeplinesc 

criteriile generale și specifice de selecție, în cadrul numărului de locuri aprobate pentru Ministerul 

Apărării Naționale, în baza avizului trimis de Direcția Generală Management Resurse Umane. 

Art.19- (1) Din numărul total de locuri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale pentru 

formarea maiştrilor militari, pentru fiecare specialitate militară, vor fi rezervate locuri pentru 

absolvenţii colegiilor naţionale militare care au semnat un angajament potrivit Ordinului ministrului 

apărării naţionale nr. M.110/2014 pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor privind organizarea şi 

funcţionarea colegiilor naţionale militare”. 

 (2) Locurile ocupate de candidaţii menţionaţi la alin. (1) se scad din cifra de şcolarizare. 

 (3) Numărul de locuri rezervate la alin.(1) va fi transmis de Direcţia Generală Management 

Resurse Umane și aduse la cunoștința candidaților pe site-ul Școlii Militare www.smcis.ro. 

Art.20-  (1) Depunerea contestațiilor se poate face în perioada stabilită conform  anexei nr. 2.  

 (2) Contestația va fi trimisă pe adresa de mail a Școlii Militare secretariat.smcis@mapn.ro 

sau smcis@mapn.ro. 

mailto:secretariat.smcis@mapn.ro
mailto:smcis@mapn.ro
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Art.21- Reorientarea candidaților către o altă categorie de personal militar se execută la școala 

militară, după ierarhizarea potrivit mediei de admitere, conform Anexei nr. 2 din ordinul M112 din 

2020. 

Art.22-  (1) Repartizarea pe specialități militare a candidaţilor declarați  „ADMIS”, la categoria 

maiștri militari și subofițeri din arma comunicații și informatică se face, în ordinea strict 

descrescătoare a mediei examenului național de bacalaureat și a rezultatelor obținute la selecție și a 

opțiunilor exprimate în plen de fiecare candidat în faţa comisiei de admitere, în limita numărului de 

locuri aprobat pentru Ministerul Apărării Naționale și pentru celelalte structuri din cadrul SNS.  

 (2) Activitatea menționată la alin. (1) se execută în cadrul etapei administrative, cu cel puțin 

3 zile înainte de începerea anului de învățământ. 

 (3) Opţiunea fiecărui candidat se consemnează într-un tabel întocmit în acest scop de 

secretarul comisiei de admitere, conform modelului prevăzut în metodologia de admitere. 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale 
 

Art.23- Pe tabelele cu rezultatele finale ale admiterii se trage linie roşie sub numele ultimului 

candidat declarat „ADMIS”, pentru ceilalţi candidaţi specificându-se „NEADMIS”, „RESPINS”, 

sau „RETRAS”, după caz. 

Art.24- Sunt declaraţi „ADMIS”, candidaţii care se încadrează în limita numărului de locuri 

aprobat pentru Ministerul Apărării Naționale și pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională, după ierarhizarea în ordinea strict descrescătoare a 

mediei de admitere. 

Art.25- Candidaţii care au obţinut note de admitere mai mici decât cea a ultimului candidat 

„ADMIS” sunt declaraţi „NEADMIS”. 

Art.26- Documentele prevăzute la art. 17 se înaintează Comandamentului Comunicațiilor și 

Informaticii, Direcției Instrucție și Doctrină, Direcției Personal și Mobilizare și Direcţiei Generale 

Management Resurse Umane, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la finalizarea admiterii. 

Art.27- La prezentarea în Școala Militară, candidații declarați „ADMIS” vor prezenta 

documentele în original care au fost trimise conform art.7 alin. (2). 

  

COMANDANTUL ŞCOLII MILITARE  

DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII,  

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ 

                  

       Locotenent colonel  

                                                 Laurenţiu IRIMIA 
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Anexa nr. 1 

(art.3)  

Anexa nr. 1 OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

a. Învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari – filiera directă 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

de studii 

Arma/Specialitatea 

militară 

Ministerul Apărării 
Naţionale (cu fonduri 
asigurate de la buget) 

Alte stucturi din cadrul 
sistemului de apărare, ordine 

publică şi securitate national (cu  
fonduri asigurate de la buget) 

T
o
ta

l 
lo

cu
ri

 b
u
g
et

 

T
o
ta

l 
lo

cu
ri

 c
u
 t

ax
a 

T
o
ta

l 
g
en

er
al

 

Obs. 

S
M

A
p
 

D
.G

.I
.A

. 

T
o
ta

l 

M
.A

p
.N

. 

M
.A

.I
. 

S
.T

.S
. 

S
.I

.E
. 

A
.N

.P
. 

T
o
ta

l 
al

te
 

st
ru

ct
u
ri

 

1. 
Maiştri 
militari 

Comunicaţii şi 
informatică/ 
Tehnică de 
comunicaţii (019) 

50 2 52 1    1 53  53 

 

Comunicaţii şi 
informatică/ 

Administrare sisteme 
reţele de comunicaţii/ 
informatică (123) 

29 3 32 2   2 4 36  36 

Comunicaţii şi 
informatică/ 
Operare şi mentenanţă 
echipamente 

informatice (121) 

24 3 27 2 2  2 6 33  33 

Comunicaţii şi 
informatică/ 
Administrare securitate 
sisteme/reţele de 
comunicaţii/informatică 
(124) 

14 2 16 2    2 18  18 

Comunicaţii şi 
informatică/ 
Operare şi mentenanţă 
echipamente de 
comunicaţii (118) 

3 2 5 2 2  2 6 11  11 

TOTAL  120 12 132 9 4 0 6 19 151 0 151 

 

b. Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor  – filiera directă 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
de studii 

Arma/Specialitatea 
militară 

Ministerul Apărării 

Naţionale (cu fonduri 
asigurate de la buget) 

Alte stucturi din cadrul 
sistemului de apărare, ordine 

publică şi securitate national 
(cu  fonduri asigurate de la 

buget) 

T
o
ta

l 
lo

cu
ri

 b
u
g
et

 

T
o
ta

l 
lo

cu
ri

 c
u
 t

ax
a 

T
o
ta

l 
g
en

er
al

 

Obs. 

S
M

A
p
 

D
.G

.I
.A

. 

T
o
ta

l 

M
.A

p
.N

 

M
.A

.I
. 

S
.T

.S
. 

S
.I

.E
. 

A
.N

.P
. 

T
o
ta

l 

al
te

 

st
ru

ct
u
ri

 

1. Subofiţeri 
Comunicaţii şi 
informatică/ 

Comunicaţii (019) 
78 20 98   4  4 102  102 

 
 

TOTAL  78 20 98 0 0 4 0 4 102 0 102 
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Anexa nr. 2 

(art. 3)  

Anexa nr. 2 CALENDARUL ADMITERII  
 

Etapa Activitate Perioada 

Înscrierea candidaţilor 

pentru admitere 

Primirea dosarelor candidaţilor de la BIR și înscrierea în bazele 

de date ale admiterii, pe categorii (maiștri militari și subofițeri) și 

pe alți beneficiari (MAI, STS, SIE, ANP) 

Până la 

27.07.2020 

Primirea documentelor de la candidați pentru completarea 

dosarelor de candidat. (conform art.9 alin. (4,5)) 
Până la 

29.07.2020 

Ierarhizarea tuturor candidaților pe programe de studii (maiștri 

militari și subofițeri) și pe beneficiari, în ordinea strict 

descrescătoare a mediei examenului național de 

bacalaureat în limita locurilor disponibile din Planul de 

școlarizare.  

Până la 

29.07.2020  

Afișarea listelor de candidați pe programe de studii (maiștri 

militari și subofițeri) și pe beneficiari, în ordinea strict 

descrescătoare a mediei examenului național de 

bacalaureat, prin afişarea pe pagina web a Școlii Militare din 

rețeaua Internet (www.smcis.ro). 

29.07.2020 

Planificarea și 

executarea selecției și 

examinării medicale 

Planificarea candidaților care nu au efectuat selecția și 

transmiterea către CZSO a tabelelor nominale cu cei care 

confirmă participarea la selecție, în ordinea ierarhizării până la 

ocuparea locurilor scoase la concurs. 

Începând cu 31.07.2020 

Informarea candidaţilor, prin afişarea pe pagina web a Școlii 

Militare din rețeaua Internet, a listei în ordinea de clasificare, 

data şi locul prezentării în vederea sustinerii probelor de selecţie  

Începând cu 31.07.2020 

Centralizarea rezultatelor de la selecție și completarea bazelor de 

date ale admiterii. 

Zilnic după primirea 

rezultatelor de la selecție 

Transmiterea către unităţile sanitare a situației cu candidații 

declarați „ADMIS” la selecție, în vederea efectuării examinării 

medicale. 

Zilnic după primirea 

rezultatelor de la selecție 

Centralizarea rezultatelor de la examinare medicală și 

completarea bazelor de date ale admiterii. 

Zilnic după primirea 

rezultatelor de la 

examinarea medicală  

Afișarea rezultatelor 

Afișarea rezultatelor ierarhiei finale după selecția aptitudinală și 

examinarea medicală 

În ziua completării 

locurilor scoase la 

concurs 

Depunerea contestaţiilor – (pe mail-ul Școlii Militare) 
În ziua afișării 

rezultatelor finale 

Soluționarea contestațiilor. 
După 1(una) zi de la 

depunerea contestațiilor 

Afișarea rezultatelor finale și declararea candidaţilor „ADMIS” la  

admiterea pentru Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri 

din Arma Comunicații și Informatică 

După 1(una) zi de la 

soluționarea 

contestațiilor 

Repartizarea pe 

specialități a 

candidaților admiși  

Repartizarea pe specialități militare a candidaţilor declarați 

„ADMIS” la admitere pentru maiștri militari și subofițeri din 

arma comunicații și informatică  

cu cel puțin 3 zile 

înainte de începerea 

anului de învățământ 
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Anexa nr. 3 

 (art. 9) 

Anexa nr. 3 DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 

 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………., născut/ă în anul …….., luna 

……, ziua ……., în ……………………, județul …………………….., cu domiciliul în 

…………………………., județul ………………….., str. ……………………………………., nr. 

....., bl. ….., ap. ……., e-mail ……………………………………, telefon ………………, 

posesor/oare al/a actului de identitate seria ……., nr. ……….., CNP ………………………….., în 

calitate de candidat al concursului de admitere pentru programul de studii posliceale pentru 

formarea inițială a ………………………………., sesiunea iulie-septembrie 2020, organizat de 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi 

Apărare Cibernetică - Sibiu, îmi exprim prin prezenta acordul liber consimţit cu privire la utilizarea 

și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică - Sibiu, în scopul 

organizării și desfășurării acestui concurs. 

Certific faptul că am fost informat/ă de către Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 

pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică - Sibiu despre condițiile acestei 

colectări, prelucrări și libera circulație a datelor mele cu caracter personal, potrivit Notei de 

informare anexate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 și ale legislației naționale în vigoare. 

 

 

 

Data:        Semnătura: 
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Anexa nr. 4 

 (art. 15) 

Anexa nr. 4 REPARTIȚIA TERITORIALĂ A CANDIDAȚILOR PENTRU UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL PE CENTRE ZONALE DE SELECȚIE ȘI ORIENTARE 

 
Nr. 

crt. 

Structure desemnate să 

efectueze selecția 

Județele arondate la 

structurile de selecție 
Adresa structurilor de selecție 

1 
CZSO Alba Iulia 

 

C.M.J. Alba 

C.M.J. Arad 

C.M.J. Bihor 

C.M.J. Carș-Severin 

C.M.Z. Cluj 

C.M.Z. Dolj 

C.M.J. Gorj 

C.M.J. Hunedoara 

C.M.J. Mehedinți 

C.M.J. Mureș 

C.M.J. Olt 
C.M.J.Sălaj 

C.M.Z. Sibiu 

C.M.Z. Timiș 

C.M.J. Vâlcea 

Bulevardul Revoluției din Decembrie 1989, 

nr.25, Alba Iulia, jud. Alba 

2 CZSO Breaza 

C.M.S.1 București 

C.M.S.2 București 

C.M.S.3 București 

C.M.Z. București 

C.M.S.5 București 

C.M.S.6 București 

C.M.J. Ilfov 

C.M.J. Brașov 
C.M.J. Argeș 

C.M.J. Buzău  

C.M.J. Covasna 

C.M.J. Dâmbovița 

C.M.J. Giurgiu 

C.M.J.Harghita 

C.M.J. Prahova 

C.M.J. Teleorman  

Strada republicii nr.75, Breaza, jud. Prahova  

3 
CZSO Câmpulung 
Moldovenesc 

C.M.J. Bacău 

C.M.J. Bistrița Năsăud 

C.M.J. Botoșani 

C.M.Z. Iași 

C.M.J. Maramureș 
C.M.J. Neamț 

C.M.J. Satu Mare 

C.M.J. Suceava 

C.M.Z. Vrancea 

C.M.J. Vaslui 

 
Str. Izvorul Malului nr. 6, Câmpulung 

Moldovenesc, jud. Suceava 

4 CZSO Constanța 

C.M.Z. Constanța 

C.M.J. Brăila 

C.M.J. Călărași 

C.M.J. Ialomița 

C.M.J. Tulcea 

C.M.J. Galați 

Str. Fulgerului nr. 1, Constanța 
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Anexa nr. 5 

 (art. 16) 

Anexa nr. 5 ARONDAREA JUDEȚELOR LA UNITĂȚILE SANITARE MILITARE ÎN 

VEDEREA EFECTUĂRII EXAMINĂRII MEDICALE A CANDIDAȚILOR PENTRU 

CARIERA MILITARĂ 

 
Nr. 

crt. 

    Unitatea sanitară militară la care candidații vor efectua 

examinarea medicală 

Arondarea județelor la unitățile 

sanitare militare 

1.  
 Spitalul militar de urgenţă „Dr. Alexandru Augustin" -                 Sibiu 

C.M.J. Alba 

C.M.Z. Sibiu 

C.M.J. Hunedoara 

2.  Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac" -                         

Iaşi 

C.M.J. Suceava 

C.M.J. Botoşani 

C.M.Z. Iaşi 

C.M.J. Neamţ 

3.  Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu" -                    

Constanţa 

C.M.J. Tulcea 

C.M.Z. Constanţa 

C.M.J. Ialomiţa 

4.  Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja" -                            

Craiova 

C.M.J. Olt 

C.M.J. Gorj 

C.M.Z. Dolj 

C.M.J. Mehedinţi 

5.  Spitalul Militar de Urgenţă„Dr. Ion Jianu" - Piteşti                                                       

și Centrul Militar de Sănătate Târgoviște 

C.M.J. Argeş 

C.M.J. Vâlcea 

C.M.J. Dâmboviţa 

6.  Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila" - 

Bucureşti 

C.M.J. Prahova 

C.M.J. Teleorman 

C.M. J. Giurgiu 

C.M.J. Călăraşi 

7.  Spitalul Militar de Urgenţă„Dr. Constantin Papilian" -                       
Cluj-Napoca 

C.M.Z. Cluj 

C.M.J. Sălaj 

C.M.J. Mureş 

C.M.J. Bistriţa-Năsăud 

C.M.J. Maramureş 

C.M.J. Satu Mare 

8.  Spitalul Militar de Urgenţă  „Dr. Victor Popescu" -                

Timişoara 

C.M.Z. Timiş 

C.M.J. Arad 

C.M.J. Caraş-Severin 

C.M.J. Bihor 

9.  Spitalul Militar de Urgenţă„Dr. Alexandru Popescu" – Focşani și 
Centrul Militar de Sănătate Buzău 

C.M.Z. Vrancea 

C.M.J. Bacău 

C.M.J. Vaslui 

C.M.J. Buzău 

10.  
Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria" - Braşov 

C.M.J. Covasna 

C.M.J. Braşov 

C.M.J. Harghita 

11.  Spitalul Militar de Urgenţă„Dr. Aristide Serfioti" - Galaţi                         

și Centrul Militar de Sănătate  Brăila 

C.M.J. Brăila 

C.M.J. Galaţi 

12.  Centrul Militar de Diagnostic şi Tratament al Armatei                             

„Acad. Vasile Milcu” -București 

C.M.J. Ilfov 

C.M.S 1 Bucureşti 

C.M.S 2 Bucureşti 

C.M.S 3 Bucureşti 

C.M.Z. Bucureşti 

C.M.S 5 Bucureşti 

C.M.S 6 Bucureşti 
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Anexa nr. 6 

 (art. 15) 

 

 

Anexa nr. 6 DOCUMENTE/MATERIALE NECESARE CANDIDAȚILOR PE TIMPUL 

PARTICIPĂRII LA SELECȚIE 

 

La prezentarea în unitate, candidaţii vor avea asupra lor următoarele documente obligatorii: 

- actul de identitate, în original; 

- adeverința medicală necesară susținerii selecției (se vor trece sintagmele ,,clinic 

sănătos” şi ,,nu se află în evidenţă/observaţie cu boli cronice, psihice sau 

neuropsihice”, iar la motivul eliberării adeverinţei va fi consemnată sintagma 

,,eliberată pentru susţinerea probelor sportive, evaluării psihologice și 

examinării medicale la intrarea în sistemul militar”); 

- chestionarul de evaluare primit electronic de la biroul informare-recrutare, listat, 

completat, datat şi semnat; 

- ustensile de scris cu pastă/cerneală de culoare albastră. 

Bagajul candidaţilor se va depozita într-un rucsac de dimensiuni mici şi se va rezuma la 

minimul necesar, astfel: 

- echipament sportiv şi încălţări sport adecvate (se recomandă ca echipamentul 

sportiv să fie compus din costum sport trening în sezonul rece, şort şi tricou în 

sezonul cald, iar echipamentul, înainte de a fi folosit, să fie sterilizat prin spălare la 

temperatură înaltă); 

- 1-2 prosoape curate, de mici dimensiuni, pe care le vor folosi la ştergerea mâinilor, 

după spălarea cu apă şi săpun; 

- cel puţin 4 măşti de protecţie; 

- cel puţin 2 perechi de mănuşi din latex de unică folosinţă; 

- dezinfectant pentru mâini, într-o cantitate suficientă; 

- apă potabilă îmbuteliată, în cantitate suficientă, dar nu mai mult de 2 litri şi hrană 

rece, neperisabilă. 

La sosirea în unitate, candidaţii vor fi verificaţi la bagaje, accesul cu alimentele perisabile 

nefiind permis. 

Candidaţii planificaţi la selecţie trebuie să respecte următoarele reguli: 

- nu vor putea participa la selecţie candidaţii care, în urma efectuării triajului 

epidemiologic la intrarea în unitate prezintă simptome, au temperatura peste 37,3oC 

sau din declaraţia cărora, referitoare la istoricul medical şi de călătorie rezultă 

suspiciuni de infectare cu COVID-19. Aceştia vor fi declaraţi NEPREZENTAT şi 

vor putea fi replanificaţi de către BIR-urile arondate, în baza adeverinţelor medicale; 

- pe timpul desfăşurării selecţiei (mai puţin la verificarea nivelului capacităţii 

motrice), 

candidaţii vor purta obligatoriu mănuşi de protecţie şi măşti medicinale, astfel ca 

nasul şi gura să fie acoperite, şi care se vor înlocui după maxim 4 ore sau în cazul în 

care se rup/umezesc; 

- pe timpul selecţiei se va respecta distanţarea între candidaţi, iar în timpul pauzelor 

candidaţii nu vor forma grupuri mai mari de 3 persoane, cu condiţia autoimpunerii 

păstrării distanţei sociale de 2 m între aceştia; 

- băile şi vestiarele vor fi folosite numai de câte un candidat, pe rând. 
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Anexa nr. 7 

 (art. 20) 

 

R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 

SESIUNEA __________________ 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7 TABEL NOMINAL 1  CU REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚI LA 

CONCURSUL DE ADMITERE LA 

 Programul de studii postliceale ……… 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 
(cu iniţiala tatălui) 

B.I.R. 

Examinare 

psihologică 
specială 

Media la 

examenul  
national de 

bacalaureat 

Media de 
admitere 

Rezultatul 2  

final al concursului 

Arma 
/Specialitatea 

militară 

Structura de 

proveniență 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

        

…alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţional 

        

* se completează pentru fiecare structură din cadrul Sistemului de Securitate Naţională 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 

............... 

 (gradul) 

 ............................................. 

               (numele, prenumele şi semnătura) 

 SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 

............... 

 (gradul) 

 ............................................. 

               (numele, prenumele şi semnătura) 

 
1 Candidaţii se înscriu în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere. Se trage linie roşie sub numele ultimului 
candidat declarat ADMIS 
2 „ADMIS”, „NEADMIS”, “RESPINS”,, „RETRAS”  
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R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 

SESIUNEA __________________ 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 8 CATALOGUL 3 ADMITERII 

Programul de studii postliceale ………… 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

(cu iniţiala tatălui) 

Media la examenul 

național de bacalaureat 

național 

Media finală de 

admitere 

Rezultat final4 al 

concursului, pe arme 

sau servicii și 

specialități militare 

Obs. 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

      

Alte structuri din cadrul Sistemului de Securitate Naţională * 

      

* se completează pentru fiecare structură din cadrul Sistemului de Securitate Naţională. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 

............... 

 (gradul) 

 ............................................. 

               (numele, prenumele şi semnătura) 

 SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 

............... 

 (gradul) 

 ............................................. 

               (numele, prenumele şi semnătura) 

 
3 Candidaţii se înscriu în ordine alfabetică 
4 “ADMIS”, “NEADMIS”, “RESPINS”, „RETRAS” 
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R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 

SESIUNEA __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 9 PROCES–VERBAL 

cu concluzii privind desfăşurarea admiterii la  

Programul de studii postliceale………………………………….… 

Sesiunea ..................... 
 

 

I. DATE STATISTICE 

− candidaţi înscrişi la admitere (pe domenii de studii/specializări/arme sau servicii și 

specialităţi militare; 

− candidaţi declaraţi „ADMIS”, „RESPINS”, „RETRAS” sau „NEPREZENTAT”; 

− mediile maxime şi minime de admitere; 

− numărul locurilor rămase neocupate. 

II. MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

 

III. REZULTATE OBȚINUTE 

 

IV. REPATIZAREA CANDIDAȚILOR PE ARME SAU SERVICII ȘI 

SPECIALITĂȚI MILITARE  

   

V. PROPUNERI  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 

............... 

 (gradul) 

 ............................................. 

               (numele, prenumele şi semnătura) 

 SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 

............... 

 (gradul) 

 ............................................. 

               (numele, prenumele şi semnătura) 

 


