
14 iul. 1873 S-a constituit prima secţie de telegrafie din Armata României. 

1 iul. 1942 S-au înfiinţat la Bucureşti, Comandamentul Transmisiunilor, 

Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni, Centrul de Instrucţie al  

Transmisiunilor şi Şcoala de Subofiţeri de Transmisiuni. 

1961 - 1987 Pregătirea subofiţerilor şi maiştrilor militari de transmisiuni s-a 

efectuat în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 

„Gheorghe Lazăr” Sibiu. 

1987 - 1997 Subofiţerii şi maiştri militari de transmisiuni s-au format în 

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni, transformată 

în anul 1991 în Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal” 

Sibiu.  

1997 - 2019 Pregătirea subofiţerilor şi maiştrilor militari din arma  

comunicaţii şi informatică s-a efectuat în Şcoala Militară de 

Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” 

Piteşti şi în Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi 

Informatică „Decebal” Sibiu. 

20 febr. 2019 În baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M 227 din 

19.12.2018, s-a înfiinţat Școala Militară de Maiștri Militari și 

Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și 

Apărare Cibernetică-Sibiu, subordonată Comandamentului 

Comunicaţiilor şi Informaticii. 

2019 - 2022 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru 

Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică a 

funcţionat în baza Autorizaţiei de funcţionare provizorie 

acordată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4278 

din 14.06.2019  

2022 În urma evaluării externe a ARACIP, Şcoala Militară de Maiştri 

Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia 

Informaţiei şi Apărare  Cibernetică  a fost  acreditată. 

Arma Comunicații și Informatică reprezintă componenta specializată din 

Armata României care asigură sprijinul de comunicaţii şi informatică (CIS) 

pentru sistemul de comandă şi control (C2) de la toate eşaloanele, în timp 

de pace, în situaţii de criză şi la război. 
 

Sprijinul CIS este unul direct şi neletal prin care, structurile de comunicaţii 

şi informatică asigură managementul, exploatarea şi mentenanţa 

infrastructurii, sistemelor şi serviciilor de comunicaţii, tehnologia informaţiei 

şi apărare cibernetică în cadrul naţional şi multinaţional. 
 

Personalul care încadrează structurile de comunicaţii şi informatică este 

format din:  ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați/gradați profesioniști și 

personal civil contractual, formaţi şi specializaţi în instituţiile militare de 

învăţământ şi de formare continuă din arma comunicaţii şi informatică. 
 

Instituţii de învăţământ din armă: 

 Nivel liceal - Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova 

 Nivel postliceal - Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri 

pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică 

Sibiu 

 Nivel universitar şi postuniversitar - Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” Sibiu, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” şi 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti 
 

Instituţii de formare continuă din armă: 

 Şcoala de Instruire pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi 

Apărare Cibernetică - Sibiu 

ŞCOALA MILITARĂ  
DE  

MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI 

PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE  

CIBERNETICĂ 

AVANTAJELE ABSOLVIRII ȘCOLII MILITARE: 

 pe timpul desfășurării programelor de studii - cazare, 

hrănire, echipare, învăţământ, instruire, asistenţă medicală şi 

psihologică - GRATUITE, pe baza semnării Contractului 

educațional şi al Contractului de muncă; 
 

 la finalizarea programelor de studii - obţinerea unei calificări 

profesionale recunoscută pe piaţa muncii, avansarea în 

primul grad militar, repartizarea tuturor absolvenţilor în 

funcţii corespunzătoare pregătirii lor şi a nevoilor MApN şi 

integrarea acestora în marea şi „selecta” familie a  

transmisioniştilor militari; 
 

 pe toată durata carierei militare - asigurarea posibilităţilor 

de dezvoltare personală şi profesională prin sistemul de 

formare continuă din MApN şi NATO.  

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, 

Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică are misiunea de a 

asigura formarea iniţială prin pregătire postliceală a maiştrilor 

militari şi a subofiţerilor din arma comunicaţii şi informatică ca 

luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare şi 

specialişti în exploatarea, repararea, întreţinerea tehnicii şi 

echipamentelor din dotare, potrivit nevoilor armatei şi altor 

beneficiari, pe timp de pace, criză şi război. 



   

PROGRAM DE STUDII: 

 POSTLICEAL DE NIVEL 5 

DURATĂ ȘCOLARIZARE: 

 1 an 

SPECIALITATEA  MILITARĂ: 

 COMUNICAȚII 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: 

 TEHNICIAN ELECTRONIST TELECOMUNICAȚII 

FINALITATE: 

 AVANSARE LA GRADUL DE SERGENT;  

 BREVET DE SUBOFIȚER ŞI  CONFIRMAREA ÎN ARMĂ; 

 CERTIFICAT  DE COMPETENȚE PROFESIONALE; 

 REPARTIZAREA ÎNTR-O FUNCȚIE CORESPUNZĂTOARE PREGĂTIRII 

ŞI NEVOILOR MApN. 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE: 

 Se stabilește anual prin Planul de școlarizare al MApN 

PROGRAM DE STUDII: 

 POSTLICEAL DE NIVEL 5. 

DURATĂ ȘCOLARIZARE: 

 2 ani. 

SPECIALITĂŢI  MILITARE: 

 TEHNICĂ DE COMUNICAȚII 

 ADMINISTRARE SISTEME/REȚELE DE COMUNICAȚII/INFORMATICĂ 

 ADMINISTRARE SECURITATE SISTEME/REȚELE DE COMUNICAȚII/
INFORMATICĂ 

 OPERARE ŞI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE INFORMATICE 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: 

 MAISTRU TELECOMUNICAȚII 

FINALITATE: 

 AVANSARE LA GRADUL DE M.m. cl. a V-a;  

 BREVET DE  M.m. ŞI  CONFIRMAREA ÎN ARMĂ; 

 CERTIFICAT  DE COMPETENȚE PROFESIONALE; 

 REPARTIZAREA ÎNTR-O FUNCȚIE CORESPUNZĂTOARE PREGĂTIRII  
ŞI NEVOILOR MApN. 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE: 

 Se stabilește anual prin Planul de școlarizare al MApN 

CRITERII DE RECRUTARE: 

 să aibă cetățenie română și domiciliul în România;  

 să nu fi fost condamnat;  

 să nu facă parte din organizații interzise de legislația română;  

 să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice;  

 să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniți;   

 să fie absolvenți ai învățământului liceal militar sau civil cu Diplomă 
de bacalaureat. 

 

www.recrutaremapn.ro 

CRITERII DE ADMITERE: 

 

 să fie declarați ADMIS la probele de selecție; 

 să fie declarați APT la examinarea medicală; 

 în urma ierarhizării finale să se încadreze în numărul de locuri 
aprobat prin Planul de școlarizare. 

 
www.smcis.ro   

 ADMITERE 2023 


