
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri   

   pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei  

                    şi Apărare Cibernetică 

- Sibiu - 

C A L E N D A R U L 

activităților pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a 

posturilor didactice vacante  

 

ACTIVITATEA DATA ORA LOCUL 

Înaintare la ISJ Sibiu a solicitării privind publicarea 

anunțului privind desfășurarea concursului 
15.09.2020  Inspectoratul Școlar al județului Sibiu 

Înaintarea la DGMRU a solicitării privind 

desemnarea unui reprezentant în comisia de obținere 

a avizului MApN 

15.09.2020  
Direcția Generală Management și Resurse 

Umane 

Înaintare la ISJ Sibiu a solicitării privind 

desemnarea unui reprezentant în comisia de concurs 
15.09.2020  Inspectoratul Școlar al județului Sibiu 

Publicarea anunțului privind desfășurarea 

concursului 
16.09.2020  

a) pe pagina principală a site-ului Şcolii 

Militare (www.smcis.ro); 

b) prin anunţare pe site-ul ISJ Sibiu 

(www.isjsb.ro). 

Aprobarea comisiei de evaluare în vederea acordării 

avizului MApN 
18.09.2020  

Comandamentul 

Comunicațiilor și Informaticii 

Obținerea avizului MApN (Conform DGMRU 2/10.01.2020) 

Depunerea dosarului de candidat pentru obținerea 

avizului  

21.09-

25.09.2020 
07.30-15.30 

SMMMSCTIAC 

- Secretarul comisiei 

Selecția dosarelor și afişarea rezultatelor.  28.09.2020 
Până la ora 

15.00 

SMMMSCTIAC 

- Comisia de evaluare 

a) afişierul  Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului Şcolii 

Militare (www.smcis.ro); 

Evaluarea CV-ului 29.09.2020 08.00-10.00 SMMMSCTIAC  (prin VTC) 

Desfășurarea interviului 29.09.2020 11.00-13.00 SMMMSCTIAC (prin VTC) 

Afișarea rezultatelor. Obținerea avizului 29.09.2020 
Până la ora 

15.30 

a)  afişierul  Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului Şcolii 

Militare (www.smcis.ro); 

Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor didactice vacante  

Depunerea dosarului de candidat pentru participarea 

la concurs 

30.09 -

02.10.2020 
07.30-15.30 

SMMMSCTIAC 

- Secretarul comisiei 

Selecția dosarelor și afişarea rezultatelor. 05.10.2020 
Până la ora 

15.00 

SMMMSCTIAC 

- Comisia de concurs 

a) afişierul  Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului Şcolii 

Militare (www.smcis.ro); 

Inspecția specială la clasă/proba practică 06.10.2020 08.00-15.30 SMMMSCTIAC 

Afişarea rezultatelor la  proba Inspecția specială la 

clasă/proba practică 
06.10.2020 

Până la ora 

15.30 

a) afişierul  Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului Şcolii 

Militare (www.smcis.ro); 

Proba scrisă 07.10.2020 08.00-13.00 SMMMSCTIAC 

Afişarea rezultatelor proba scrisă 07.10.2020 
Până la ora 

15.30 

a) afişierul  Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului Şcolii 

Militare (www.smcis.ro); 

Depunere contestații proba scrisă 07.10.2020 16.00-18.00 SMMMSCTIAC 

Soluționare contestații proba scrisă 08.10.2020 08.00-10.00 SMMMSCTIAC 

Afişarea rezultatelor finale 08.10.2020 
Până la ora 

15.30 

a) afişierul  Școlii militare 

b) pe pagina principală a site-ului Şcolii 

Militare (www.smcis.ro) 
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