
ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI  

ȘI SUBOFIȚERI PENTRU COMUNICAȚII,  
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tf:  0369/420514, 0369/420515 
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A N U N Ț 
 
 

În perioada 21.09-09.10.2020 la sediul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru 

Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică (SMMMSCTIAC), mun. Sibiu, Bd. General 

Vasile Milea, nr.3-5, jud. Sibiu, se organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice, 

care s-au vacantat pe parcursul anului şcolar, după cum urmează: 

 
Nr. 

crt. 
Denumire post 

Nr. 

posturi 
Disciplina Discipline predate Norma 

1.  

PROFESOR STUDII 

SUPERIOARE DE LUNGĂ 

DURATĂ DEBUTANT, GRAD 

DIDACTIC DEFINITIV, II-I 

1 

Tehnologia 

informației și a 

comunicațiilor și 

utilizarea tehnicii 

de calcul 

Măsurări speciale în telecomunicaţii 

Circuite analogice în 

telecomunicaţii  

Circuite digitale în telecomunicaţii  

Circuite electrice şi electronice 

Acţionări electrice şi automatizări 

18 

ore/săpt. 

2.  

PROFESOR STUDII 

SUPERIOARE DE LUNGĂ 

DURATĂ DEBUTANT, GRAD 

DIDACTIC DEFINITIV, II-I 

2 

Tehnologia 

informației și a 

comunicațiilor și 

utilizarea tehnicii 

de calcul 

Echipamente telefonice  

Tehnici şi sisteme de comutaţie  

Tehnici şi sisteme de transmisiuni  

2x18 

ore/săpt. 

3.  

PROFESOR STUDII 

SUPERIOARE DE LUNGĂ 

DURATĂ DEBUTANT, GRAD 

DIDACTIC DEFINITIV, II-I 

1 

Tehnologia 

informației și a 

comunicațiilor și 

utilizarea tehnicii 

de calcul 

Echipamente de radiocomunicaţii  

Reţele de telecomunicații  

18 

ore/săpt. 

4.  

PROFESOR STUDII 

SUPERIOARE DE LUNGĂ 

DURATĂ DEBUTANT, GRAD 

DIDACTIC DEFINITIV, II-I 

1 

Tehnologia 

informației și a 

comunicațiilor și 

utilizarea tehnicii 

de calcul 

Cablarea LAN şi WAN. Medii de 

comunicaţie  

Sisteme de operare în reţea 

(CISCO) 

Transmisii de date 

18 

ore/săpt. 

 

Standarde minime pentru înscriere la concurs:  

 să fie absolvenţi cu diplomă de licență în specialitatea postului și ai ciclului II de studii universitare 

de masterat/master; 

 să dețină minim de 60 credite transferabile la programul de pregătire psihopedagogică; 

 să aibă calificativul ”Foarte bine” în ultimii 3 ani (numai pentru personalul didactic care a dobândit 

cel puțin definitivarea în învățământ). 

În vederea înscrierii candidaților la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, este 

necesar obținerea avizului MApN organizat și desfășurat în conformitate cu Metodologia-cadru privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului 

MApN pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ 

preuniversitar 2021 și a Calendarului de desfășurare, publicate pe site-ul instituției www.smcis.ro, 

secțiunea INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC/ Carieră/ Anunțuri.   

 

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, se organizează și se desfășoară în 

conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a  posturilor 

didactice/catedrelor înființate/ care se vacantează în SMMMSCTIAC în anul școlar 2020-2021 și a 

Calendarului de desfășurare publicate pe site-ul instituției www.smcis.ro, secțiunea INFORMAȚII DE 

INTERES PUBLIC/ Carieră/ Anunțuri. 
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Încadrarea posturilor vacante se va face pe perioadă determinată (până la data de 31.08.2021), 

urmând ca acestea să fie publicate ca vacante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor 

didactice vacante/rezervate din anul 2021. 

 

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, activitățile de evaluare 

în vederea acordării avizului, se vor desfășura cu aplicarea strică a măsurilor de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în instituția noastră. 

 

 

Informații suplimentare:  

- persoane de contact: lt.col. Laurențiu Irimia, tf: 0369/420512 sau lt.col. Gheorghe Goia  

0369/420514 

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

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

Anunțuri și pe adresa de e-mail smcis@mapn.ro  
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