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PROGRAMUL DE FORMARE A MAIŞTRILOR MILITARI 

– FILIERA DIRECTĂ – 

 
 

Activități 

 
Școala militară de maiștri militari și subofițeri pentru 

comunicații, tehnologia informației și apărare 
cibernetică 

 

MAIŞTRI MILITARI 

SESIUNEA I SESIUNEA a II a  

Prezentarea candidaților.  
Distribuirea legitimațiilor de concurs.  
Probleme organizatorice 

19.08.2020 
până la ora 10.00 

09.09.2020 
până la ora 10.00 

Instruirea candidaților.  19.08.2020 
până la ora 14.00 

09.09.2020 
până la ora 14.00 

Test-grilă la limba engleză 20.08.2020 
începând cu ora 09.00 

10.09.2020 
începând cu ora 09.00 

Afișarea  rezultatelor testului-grilă la limba engleză 20.08.2020 
până la ora 15.00 

10.09.2020 
până la ora 15.00 

Depunerea contestațiilor 20.08.2020 
până la ora 16.00 

10.09.2020 
până la ora 16.00 

Rezolvarea contestațiilor 20.08.2020 
până la ora 18.00 

10.09.2020 
până la ora 18.00 

Afișarea  rezultatelor finale ale testului-grilă la limba 
engleză 

20.08.2020 
până la ora 20.00 

10.09.2020 
până la ora 20.00 

Test-grilă de verificare a cunoștințelor la matematică și 
fizică 

21.08.2020 
începând cu ora 09.00 

11.09.2020 
începând cu ora 09.00 

Afișarea rezultatelor testului-grilă de verificare a 
cunoștințelor la matematică și fizică 

21.08.2020 
până la ora 15.00 

11.09.2020 
până la ora 15.00 

Depunerea contestațiilor 21.08.2020 
până la ora 16.00 

11.09.2020 
până la ora 16.00 

Rezolvarea contestațiilor 21.08.2020 
până la ora 18.00 

11.09.2020 
până la ora 18.00 

Afișarea rezultatelor finale ale testului-grilă de verificare 
a cunoștințelor la matematică și fizică 

21.08.2020 
până la ora 19.00 

11.09.2020 
până la ora 19.00 

Afișarea rezultatelor finale ale admiterii și ordinea de  
ierarhizare a candidaților 

21.08.2020 
până la ora 20.00 

11.09.2020 
până la ora 20.00 

Repartizarea pe specialități militare 22.08.2020 
începând cu ora 08.00 

12.09.2020 
începând cu ora 08.00 
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ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL PENTRU FORMAREA SUBOFIŢERILOR   

– FILIERA DIRECTĂ –   
 
 

             Activități 

 
Școala militară de maiștri militari și subofițeri pentru 

comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică 
 

SUBOFIŢERI 

SESIUNEA I SESIUNEA a II a 

Prezentarea candidaților.  
Distribuirea legitimațiilor de concurs.  
Probleme organizatorice 

04.09.2020 
până la ora 10.00 

09.09.2020 
până la ora 10.00 

Instruirea candidaților.  04.09.2020 
până la ora 14.00 

09.09.2020 
până la ora 14.00 

Test-grilă la limba engleză 05.09.2020 
începând cu ora 9.00 

10.09.2020 
începând cu ora 9.00 

Afișarea  rezultatelor testului-grilă la limba engleză 05.09.2020 
până la ora 15.00 

10.09.2020 
până la ora 15.00 

Depunerea contestațiilor 05.09.2020 
până la ora 16.00 

10.09.2020 
până la ora 16.00 

Rezolvarea contestațiilor 05.09.2020 
până la ora 18.00 

10.09.2020 
până la ora 18.00 

Afișarea  rezultatelor finale ale testului-grilă la limba 
engleză 

05.09.2020 
până la ora 20.00 

10.09.2020 
până la ora 20.00 

Test-grilă de verificare a cunoștințelor la matematică 
și fizică 

06.09.2020 
începând cu ora 09.00 

11.09.2020 
începând cu ora 09.00 

Afișarea rezultatelor testului-grilă de verificare a 
cunoștințelor la matematică și fizică 

06.09.2020 
până la ora 15.00 

11.09.2020 
până la ora 15.00 

Depunerea contestațiilor 06.09.2020 
până la ora 16.00 

11.09.2020 
până la ora 16.00 

Rezolvarea contestațiilor 06.09.2020 
până la ora 18.00 

11.09.2020 
până la ora 18.00 

Afișarea rezultatelor finale ale testului-grilă de 
verificare a cunoștințelor la matematică și fizică 

06.09.2020 
până la ora 19.00 

11.09.2020 
până la ora 19.00 

Afișarea rezultatelor finale ale admiterii și ordinea de  
ierarhizare a candidaților 

06.09.2020 
până la ora 20.00 

11.09.2020 
până la ora 20.00 

  


