CALENDARUL ADMITERII
Etapa

Activitate
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)
Primirea documentelor de la candidați pentru completarea
dosarelor de candidat. (conform art.9 alin. (4,5))

Ierarhizarea tuturor candidaților pe programe de studii (maiștri
militari și subofițeri) și pe beneficiari, în ordinea strict
Înscrierea candidaţilor descrescătoare a mediei examenului național de
pentru admitere
bacalaureat în limita locurilor disponibile din Planul de
școlarizare.
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).
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.

Planificarea și
executarea selecției și
examinării medicale

Afișarea rezultatelor

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

Până la
27.07.2020
Până la
29.07.2020
Până la
29.07.2020

29.07.2020

Începând cu 31.07.2020

Începând cu 31.07.2020

Centralizarea rezultatelor de la selecție și completarea bazelor de
Zilnic după primirea
date ale admiterii.
rezultatelor de la selecție
Transmiterea către unităţile sanitare a situației cu candidații
Zilnic după primirea
declarați „ADMIS” la selecție, în vederea efectuării examinării
rezultatelor de la selecție
medicale.
Zilnic după primirea
Centralizarea rezultatelor de la examinare medicală și completarea
rezultatelor de la
bazelor de date ale admiterii.
examinarea medicală
În ziua completării
Afișarea rezultatelor ierarhiei finale după selecția aptitudinală și
locurilor scoase la
examinarea medicală
concurs
În ziua afișării
Depunerea contestaţiilor – (pe mail-ul Școlii Militare)
rezultatelor finale
Soluționarea contestațiilor.

Repartizarea pe
specialități a
candidaților admiși

Perioada

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 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

