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CAPITOLUL 1 -  Dispoziţii generale 

1.1 Baza legală 

Art.1- Concursul de admitere în învăţământul postliceal militar din Şcoala Militară de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică - Sibiu, 
denumită în continuare Şcoala Militară, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu:  

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5346/2011, privind 

aprobarea criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal;  
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016, pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri;  
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul 

de ordine interioară în unitate, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 pentru aprobarea instrucţiunilor privind 

recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata 
României, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul 
universitar/școlar/instruire 2021-2022, aprobat de ministrul apărării naţionale, cu nr. C 7259 
din 23.12.2020; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019 pentru aprobarea condițiilor și 
criteriilor de recrutare, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea 
sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia 
militară, cu modificările și completările ulterioare; 

 Dispoziţia șefului Direcţiei generale management resurse umane D.G.M.R.U.-5/2021 
privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele de studii 
postliceale organizate în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri pentru anul școlar 
2021-2022; 

 Ordinal MEC nr. 5453 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea examenului 
national de bacalaureat – 2021; 

 Anexa nr.2 la OMEN nr. 3237 din 05.02.2021 privind apronarea programelor pentru 
evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului 
național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021 (programa la matematică – M-tehnologic); 

 Anexa nr.2 la OMECTS nr. 4800 din 31 august 2010 privind organizarea și desfășurarea 
examenului de bacalaureat național – 2015 (programa la lb.engleză – filiera tehnologică).  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică. 

1.2 Date de interes general 

Art.2- (1) Şcoala Militară organizează concurs de admitere pentru anul şcolar 2021-2022 la 
următoarele programe de studii postliceale: 

 programul de studii postliceale nivel 5, cu durata de 2 ani, pentru formarea iniţială a 
maiştrilor militari în activitate, calificarea profesională – maistru telecomunicaţii; 

 programul de studii postliceale nivel 5, cu durata de 1 an, pentru formarea iniţială a 
subofiţerilor în activitate, calificarea profesională – tehnician electronist telecomunicaţii. 
(2) Candidații care opează pentru programele de studii postliceale militare pentru formarea 

maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate din arma comunicații și informatică trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale de recrutare: 

 să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului 
de învăţământ; 

 să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, de corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
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înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face 
incompatibil cu exercitarea profesiei de militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

 să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se 
angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, va renunţa la 
această calitate; 

 să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor 
organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare; 

 să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare 
a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare; 

 să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii 
sau asociaţii comerciale, cu excepția celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre 
aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ 
militar, va renunţa la această calitate; 

 pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe 
parcursul susţinerii probelor de selecţie, se află în stare de graviditate/ maternitate; 

 își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor); 

 îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a evaluării psihologice, evaluării 
capacității motrice, a testului de ierarhizare și a celorlalte probe de admitere. 
 (2) Candidații la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiștrilor 

militari și a subofițerilor în activitate din arma comunicații și informatică trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele criteriile specifice de recrutare: 

 să împlinească, în anul organizării admiterii la studii, cel mult 28 de ani; 
 să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să 

facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere. 
Art.3- (1) Numărul de locuri repartizate pe programe de studii, specialităţi militare, 

nediferenţiate de gen, conform Planului de şcolarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru 
anul universitar/școlar/instruire 2021-2022 este detaliat în Anexa nr. 1.  

 (2) Un procent de 25% din numărul de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi 
rezervat absolvenţilor colegiilor naționale militare liceale care au promovat examenul de 
bacalaureat în a doua sesiune. Procentul se aplică fiecărei specialități militare scoase la concurs.  

 (3) În situaţia în care, prin aplicarea procentului de 25%, rezultatul nu este un număr 
întreg, acesta se rotunjeşte în favoarea locurilor rezervate absolvenţilor de colegii naţionale 
militare, aflaţi în situaţia mai sus menţionată. 

 (4) Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către 
comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu 
exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot fi înmatriculați, la cerere, fără examen, pe baza rezultatelor 
la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ (media obținută la examenul național de 
bacalaureat), dacă au fost declarați „ADMIS”/„APT” la selecția aptitudinală și examinarea 
medicală, în cadrul numărului de locuri aprobate pentru Ministerul Apărării Naționale, în baza 
avizului trimis de Direcția Generală Management Resurse Umane (document constitutiv al 
dosarului de candidat). 

 (5) Locurile ocupate de candidaţii menţionaţi la alin. (2), (3), (4) se deduc din cifra de 
şcolarizare aprobată pentru unitatea de învăţământ postliceal militar pentru seria respectivă. 

 (6) În situația în care nu se ocupă toate locurile rezervate absolvenţilor colegiilor naționale 
militare, acestea vor fi completate până la începerea noului an școlar, de către candidații declarați 
NEADMIS, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere 
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Art.4- Candidații care doresc să participe la procesul de admitere și selecție în Școala 
Militară, la unul din cele două programe de studii postliceale, menționate la art.2, trebuie să 
parcurgă următoarele etape: 

 recrutarea candidaților; 
 admiterea (ierarhizarea candidaților);  
 selecția; 
 examinarea medicală. 
Art.5- (1) Recrutarea candidaților se face de către Birourile informare recrutare/BIR din 

cadrul Centrelor militare zonale/județene și ale sectoarelor municipiului București. 
 (2) Pentru fiecare candidat care îndeplineşte condițiile și criteriile de recrutare se 

întocmeşte un dosar care conține documentele menționate în ordinul M.217/2019 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 (3)  Dosarele candidaților care au optat pentru maiștri militari și subofițeri din arma 
comunicații și informatică sunt transmise la Școala Militară, conform primei opțiuni din cererea de 
înscriere până la data de 27.07.2021.  

 (4) Candidații care au întocmite dosare de candidat pentru mai mulți beneficiari (MApN, 
MAI, STS, SIE sau ANP), în cadrul aceluiași program de studii, sunt obligați ca la prezentarea la 
Școala Militară, în vederea participării la concursul de admitere, să opteze pentru locul și 
beneficiarul pentru care candidează prin raport scris adresat comandantului școlii.  

 (5) Candidații pentru beneficiarii MAI, STS, SIE sau ANP sunt recrutați și selecționați de 
către aceste structuri. 

Art.6- (1) Admiterea (ierarhizarea candidaților) la programele menţionate la art.2, se 
organizează şi se desfăşoară de către Școala Militară în conformitate cu Dispoziţia D.G.M.R.U.-
5/2021 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele de studii 
postliceale organizate în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri pentru anul școlar 2021-
2022 şi prezenta metodologie. 

 (2) Admiterea (ierarhizarea) constă în susținerea de către candidați a unei probe de 
concurs, prin rezolvarea unui Test de verificare a cunoștințelor la disciplinele matematică și limba 

engleză, sub formă de test grilă.  
 (3) Școala Militară organizează şi desfăşoară Testul de verificare a cunoștințelor pentru 

candidații de la subofiţeri – în data de 01.08.2021, iar pentru candidații de la maiştri militari în 
data de 03.08.2021, conform Calendarului admiterii, prezentat în Anexa nr. 2.  

 (4) În caz de forţă majoră, Calendarul admiterii poate fi modificat de către Comisia de 
admitere cu avizul Direcţiei generale management resurse umane. 

 (5) Informații detaliate referitoare la proba de concurs, respectiv tematica și bibliografia de 
la disciplinele matematică și limba engleză, sunt prezentate în Anexa nr. 3 și Anexa nr.4. 

 (6) Condiția de bază ca un candidat să poată participa la susținerea testului de verificare a 
cunoștințelor în vederea ierarhizării este, ca acesta să facă dovada absolvirii examenului național 
de bacalaureat până la data susținerii testului. 

 (7) În urma susținerii testului de verificare a cunoștințelor, ierarhizarea candidaţilor în 
vederea planificării la selecție și examinarea medicală se face în ordinea strict descrescătoare a 
mediei de admitere (minim 5,00). 

 (8) Date de contact pentru admitere în Școala Militară: 
 

 numere de telefon:  
 Secretariat – 0369420515 sau RTP 2123-134 
 OSU – telefon / fax 0369420518  

 e-mail: 
 secretariat.smcis@mapn.ro 
 smcis@mapn.ro 

 web:  www.smcis.ro 
  
 
Art.7- (1) Selecția constă în evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul 

de evaluare finală a candidaților. 
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(3) Structurile în care se poate organiza și desfășura selecția sunt Centrele zonale de selecţie 
şi orientare/CZSO sau alte structuri stabilite de șeful Statului Major al Apărării, la propunerea 
șefului Direcției personal și mobilizare. 

(4) Planificarea candidaților la selecție se face de către Școala Militară în ordinea 
descrescătoare a ierarhizării la admitere. 

(5) Candidații declarați „RESPINS” la selecție nu vor mai fi planificați la examinarea 
medicală, fiind declarați „RESPINS” la admiterea în Școala Militară. 

Art.8- (1) Examinarea medicală a candidaţilor declarați „ADMIS” la selecție, se efectuează 
în cadrul spitalelor, centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din Ministerul 
Apărării Naţionale sau în alte locații stabilite de către Direcția medicală. 

 (2) Planificarea candidaților la examinarea medicală se face de către Școala Militară în 
ordinea primirii rezultatelor oficiale de la selecție. 

 (3) Candidații declarați „INAPT” și după soluționarea contestațiilor la examinarea 
medicală vor fi declarați „RESPINS” la admitere în Școala Militară. 

 

CAPITOLUL 2 -  Comisia de admitere şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

 
Art.9- (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în Şcoala Militară se constituie 

Comisia de admitere şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
 (2) După constituire şi până la finalizarea admiterii şi soluţionarea contestaţiilor, Comisia 

de admitere şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate 
special, nominalizate prin ordin de zi pe unitate, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a 
informaţiilor, cu luarea măsurilor specifice de pază şi securitate.  

 (3) Accesul în aceste spaţii este permis numai membrilor comisiei şi 
comandantului/înlocuitorului legal pe baza permisului de acces. 

Art.10- Pentru supravegherea candidaţilor pe timpul desfăşurării probelor de concurs, 
preşedintele Comisiei de admitere stabileşte responsabili de săli şi un număr de supraveghetori 
variabil în funcţie de numărul de candidaţi şi capacitatea fiecărei săli pe care îi nominalizează prin 
ordin de zi pe unitate şi îi numeşte prin tragere la sorţi în ziua desfăşurării probei. 

2.1 Comisia de admitere  

Art.11- (1) Comisia de admitere la programele de studii postliceale pentru formarea iniţială a 
maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate este formată dintr-un număr impar de membri, 
astfel: 

 preşedintele comisiei – locţiitorul comandantului sau înlocuitorul legal al acestuia; 
 membri – personal didactic de specialitate, cel puţin 2 (doi) pentru fiecare disciplină (aceştia 

pot fi organizaţi pe subcomisii) și personal din Secția Instrucție și educație; 
 secretariat: 

 2-3 membri din cadrul Secţiei educaţie şi formare profesională, dintre care unul 
este secretar șef, denumit în continuare secretar; 

 2 operatori tehnică de calcul; 
 un responsabil cu activitatea de multiplicare; 
 un specialist IT operator bază de date.  

 personal de sprijin: 
 responsabili de săli – personal didactic militar și civil, personal din 

comandamentul școlii; 
 supraveghetori - personal didactic militar și civil, personal din comandamentul 

Școlii Militare și al Școlii de Instruire; 
 comandanții de subunități – comandanții de companie și plutoane de la batalionul 

elevi. 
 (2) În cadrul Comisiei de admitere se constituie 2 (două) subcomisii, formate din 

preşedinte şi 2-3 membri, pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor la limba engleză şi 
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matematică (una pentru candidaţii la programul de formare a maiştrilor militari şi una pentru 
candidaţii la programul de formare a subofiţerilor).  

 (3) În componenţa Comisiei de admitere în Şcoala Militară, vor fi cooptate şi cadre 
didactice de la Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”.  

 

2.2 Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

 
Art.12- Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie din: 
 preşedinte: comandantul Şcolii Militare sau înlocuitorul legal al acestuia; 
 membri: personal didactic de specialitate care nu face parte din Comisia de admitere, minim 

unul pentru fiecare disciplină. 
Art.13- (1) Se interzice nominalizarea, atât în comisii, cât şi pentru supraveghere sau pentru 

asigurarea sprijinului logistic necesar organizării şi desfăşurării admiterii, a persoanelor care 
declară sau despre care sunt informaţii certe că au rude/afini până la gradul IV sau au pregătit 
candidaţi pentru susţinerea probelor de admitere pentru a se evita conflictul de interese. 

 (2) Persoanele care încalcă deontologia profesională şi reglementările în vigoare cu privire 
la securitatea informaţiilor privind conţinutul probelor de evaluare sau modul de evaluare şi 
înregistrare a datelor vor fi sancţionate potrivit legii. 

2.3 Atribuţiile personalului implicat în activitatea de admitere 

Art.14- Preşedintele Comisiei de admitere poartă întreaga răspundere pentru buna organizare 
şi desfăşurare a admiterii, asigurarea legalităţii evaluării candidaţilor, asigurarea şanselor egale 
pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de către 
comisie şi candidați, îndeplinind următoarele atribuţii: 

 stabileşte responsabilităţile pentru membrii Comisiei de admitere (personalul didactic din 
compunerea subcomisiilor care elaborează subiectele şi grilele de evaluare, responsabilii de 
săli, supraveghetorii, responsabilii cu activitatea de tehnoredactare şi multiplicare a testelor 
grilă); 

 propune comandantului școlii militare componenţa Comisiei de admitere şi o înscrie în 
ordinul de zi pe unitate cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea concursului de 
admitere; 

 stabileşte şi aprobă graficul cu activităţile desfăşurate de Comisia de admitere; 
 execută instructajul Comisiei de admitere cu cel puţin 2 zile înainte de începerea 

concursului; 
 prezintă candidaţilor metodologia de desfăşurare a concursului şi îi instruieşte, înainte de 

începerea probei de concurs, în ceea ce priveşte regulile pe care trebuie să le respecte pe 
timpul desfăşurării concursului; 

 întocmeşte listele cu responsabilii de sală şi cu supraveghetorii, îi nominalizează prin OZU 
şi numeşte, prin tragere la sorţi, pentru fiecare sală, un responsabil de sală şi un număr de 
supraveghetori variabil în funcţie de numărul de candidaţi şi capacitatea sălii; 

 trage la sorţi, în prezenţa membrilor comisiei, varianta de test-grilă care se va multiplica şi 
administra candidaţilor; 

 împreună cu secretarul comisiei şi responsabilul cu multiplicarea, asigură multiplicarea şi 
distribuirea testelor-grilă la responsabilii de săli, pe bază de proces-verbal, în plicuri sigilate 
şi în deplină siguranţă; 

 după 30 de minute de la distribuirea testelor-grilă candidaţilor, semnează şi aplică ştampila 
rotundă cu indicativul şcolii pe formularele de răspuns; 

 împreună cu secretarul Comisiei de admitere, preia lucrările scrise, Tabelul de predare a 
lucrărilor, ciornele, tipizatele anulate şi cele nefolosite, pe bază de proces-verbal, de la 
responsabilul de sală;  

 împreună cu secretarul Comisiei de admitere, predă lucrările scrise, pe bază de proces-
verbal, preşedintelui subcomisiei, care realizează evaluarea acestora; 
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 împreună cu secretarul Comisiei de admitere, preia lucrările scrise şi Tabelul cu rezultatele 
candidaţilor, pe bază de proces-verbal, de la preşedintele subcomisiei care a realizat 
evaluarea acestora; 

 împreună cu secretarul Comisiei de admitere, predă lucrările scrise, care fac obiectul 
contestaţiilor, preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor;  

 împreună cu secretarul comisiei, întocmeşte Tabelul nominal cu rezultatele obţinute la 
fiecare disciplină, Catalogul admiterii, Tabelul nominal cu rezultatele obţinute la concursul 
de admitere, Procesul-verbal cu concluziile privind desfăşurarea admiterii; 

 operează în tabelele nominale cu rezultatele obţinute, împreună cu secretarul comisiei, 
schimbările ce se impun după recorectarea lucrărilor şi rectifică în mod corespunzător 
rezultatul concursului; 

 raportează comandantului Şcolii Militare toate datele care i se solicită, precum şi orice 
eveniment deosebit. 

Art.15- Membrii comisiei de admitere se subordonează preşedintelui comisiei și au 
următoarele atribuții:  

 primirea, luarea în evidenţă și verificarea conţinutului dosarelor de candidat de la BIR 
pentru MApN și de la ceilalți beneficiari (MAI, STS, SIE, ANP) și înscrierea candidaților în 
bazele de date ale admiterii, pe categorii (maiștri militari și subofițeri); 

 verificarea informațiilor înscrise în bazele de date pentru fiecare candidat în vederea 
întocmirii listelor concursului de admitere; 

 elaborarea documentelor specifice de organizare, de evidenţă a rezultatelor şi de finalizare a 
admiterii, pe care le certifică sub semnătură; 

 organizarea și desfășurarea concursului de admitere, ierarhizarea candidaților în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere și afișarea rezultatelor la afișier și pe pagina web din 
rețeaua INTERNET a Școlii Militare la secțiunea Admitere 2021; 

 planificarea candidaților la selecția aptitudinală și transmiterea către centrele zonale de 
selecție și orientare (CZSO) a tabelelor nominale cu cei care confirmă participarea, în 
ordinea ierarhizării; 

 informarea candidaţilor prin afişarea pe pagina web din rețeaua INTERNET a Școlii 
Militare a datei, locului prezentării, documentelor, echipamentelor și materialelor pe care 
trebuie să le prezinte fiecare candidat în vederea susținerii probelor de selecţie;  

 primirea și centralizarea rezultatelor de la selecție și completarea bazelor de date; 
 planificarea candidaților declarați „ADMIS” la selecție, în vederea efectuării examinării 

medicale și transmiterea către unităţile sanitare a situației cu candidații; 
 primirea și centralizarea rezultatelor de la examinarea medicală și completarea bazelor de 

date ale admiterii; 
 afișarea rezultatelor finale și declararea candidaţilor „ADMIS” la concursul de admitere 

pentru maiștri militarii și subofițerii din arma comunicații și informatică; 
 transmiterea situaţiilor centralizatoare privind admiterea; 
 repartizarea pe specialități militare a candidaţilor declarați „ADMIS” la concursul de 

admitere pentru maiștri militari și subofițeri din arma comunicații și informatică. 
Art.16- (1) Preşedinţii subcomisiilor de admitere îndeplinesc următoarele atribuţii: 
 asigură şi urmăresc respectarea condiţiilor de securitate privind tehnoredactarea itemilor 

pentru testele-grilă şi a grilelor de evaluare; 
 preiau lucrările scrise, pe bază de proces-verbal, de la preşedintele Comisiei de admitere şi 

le predau celor doi evaluatori ai subcomisiei probei; 
 asigură şi urmăresc respectarea grilei de evaluare şi a metodologiei privind evaluarea 

lucrărilor scrise de către membrii evaluatori ai subcomisiei. 
 (2) Membrii subcomisiilor de admitere îndeplinesc următoarele atribuţii: 

 elaborează cele două variante de test din tematica și bibliografia stabilite în prezenta 
metodologie; 

 rezolvă fiecare item din cele două variante de test şi elaborează grilele de evaluare; 
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 urmăresc tehnoredactarea corectă şi în condiţii de securitate a testelor-grilă şi a grilei de 
evaluare; 

 evaluează lucrările pe baza grilelor de evaluare și completează câmpurile specifice de pe 
formularul de răspuns. 

Art.17- (1) Secretarul comisiei de admitere are următoarele atribuţii: 
 conduce activitatea membrilor secretariatului comisiei de admitere, stabilind sarcini pentru 

fiecare membru; 
 asigură înscrierea în OZU a datelor referitoare la concursul de admitere; 
 organizează activitatea de verificare și validare a dosarelor candidaţilor; 
 asigură înscrierea candidaților în bazele de date în ritmul în care sunt primite dosarele de 

candidat de la BIR sau de la alți beneficiari și actualizarea acestora, dacă este cazul; 
 răspunde împreună cu membrii secretariatului de elaborarea și gestionarea tuturor 

documentelor concursului de admitere; 
 împreună cu preşedintele comisiei şi responsabilul cu multiplicarea, asigură multiplicarea 

testelor-grilă şi a lucrărilor; 
 distribuie responsabililor de săli mapele cu tabelele nominale cu repartiţia pe săli a 

candidaţilor, tabelele nominale cu candidaţii înscrişi, testele-grilă, formularele de răspuns şi 
ciornele, pe bază de proces-verbal;  

 împreună cu preşedintele comisiei, preia lucrările scrise, Tabelul de predare a lucrărilor, 
ciornele, tipizatele anulate şi cele nefolosite, pe bază de proces-verbal, de la responsabilul de 
sală. 

 împreună cu preşedintele comisiei distribuie evaluatorilor, pe bază de proces-verbal 
formularele de răspuns în vederea corectării;  

 asigură introducerea rezultatelor în bazelele de date și generarea listelor cu rezultatele la 
concursul de admitere și a listelor cu ierarhizarea candidaților; 

 ține corespondența cu CZSO și instituțiile medicale pe timpul selecției și examinării 
medicale; 

 asigură afișarea informațiilor necesare candidaților la afișierul școlii și pe pagina web de 
INTERNET a Școlii Militare  

 organizează transmiterea la BIR a dosarelor candidaţilor declaraţi „RESPINS”, „RETRAS”, 
„NEADMIS”, „NEPREZENTAT”; 

 elaborează şi înaintează la CCI și DGMRU catalogul admiterii și procesul-verbal cu 
concluziile privind desfăşurarea admiterii. 
 (2) Membrii secretariatului au următoarele atribuţii: 

 asigură primirea, înscriera și evidenţa dosarelor candidaţilor; 
 verifică, împreună cu membrii comisiei desemnaţi, existenţa documentelor din dosarele de 

candidat; 
 asigură introducerea datelor în bazele de date și elaborează legitimaţiile de concurs; 
 elaborează și completează documentele admiterii; 
 afişează pe uşile sălilor de concurs şi la panoul admiterii listele cu repartizarea candidaţilor 

pe săli; 
 afișează informațiile necesare candidaților la afișierul școlii și pe pagina web de INTERNET 

a Școlii Militare. 
 (3) Operatorii la tehnica de calcul: 

 tehnoredactează conţinutul testelor-grilă; 
 verifică, împreună cu membrii subcomisiei care au elaborat testele-grilă, corectitudinea 

tehnoredactării acestora; 
 la ordinul preşedintelui Comisiei de admitere, listează câte un exemplar din fiecare variantă; 
 predau cele 2 variante ale testelor-grilă preşedintelui Comisiei de admitere care le introduce 

în plic şi le sigilează;  
 tehnoredactează conţinutul grilelor de evaluare; 
 predau grilele de evaluare ale testelor-grilă preşedintelui Comisiei de admitere, care le 
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introduce în plic şi le sigilează. 
 (4) Responsabilul cu activitatea de multiplicare, împreună cu secretarul comisiei, sub 

supravegherea preşedintelui comisiei, multiplică varianta de test-grilă extrasă prin tragere la sorţi, 
într-un număr egal cu numărul candidaţilor înscrişi la concursul de admitere, repectiv formularele 
de răspuns într-un număr egal cu numărul candidaţilor înscrişi plus o rezervă de 15%. 

Art.18- (1) Comandantul de batalion împreună cu comandanții de subunități îndeplinesc 
următoarele atribuţii: 

 iau măsurile necesare pentru buna desfăşurare a concursului de admitere din punct de vedere 
administrativ; 

 organizează primirea candidaților, efectuarea triajului epidemiologic și colectarea taxei de 
înscriere; 

 execută instructajele pe linia SSM și AÎI și distribuie legitimaţiile de concurs; 
 conduc candidații la sălile de concurs și verifică prezenţa cu cel puţin 30 de minute înainte 

de începerea probei şi raportează preşedintelui comisiei; 
 urmăresc respectarea de către candidați a ordinii, disciplinei și a regulilor de protecție 

împotriva COVID-19 pe perioada cât aceștia participă la concursul de admitere. 
Art.19- (1) Responsabilul de sală: 
 primeşte, pe bază de proces-verbal, de la secretarul Comisiei de admitere mapa care conţine 

Tabelul nominal cu repartiţia pe săli a candidaţilor, Tabelul nominal cu candidaţii înscrişi, 
Formularele de răspuns şi ciornele; 

 verifică sala de examen îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în 
elaborarea soluţiilor/răspunsurilor la subiectele de concurs; 

 răspunde de respectarea de către candidați a ordinii, disciplinei și a regulilor de protecție 
împotriva COVID-19 pe perioada cât aceștia sunt în sălile de concurs; 

 afişează la intrare Tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină proba de concurs în 
sala respectivă; 

 stabileşte locul fiecărui candidat cu ajutorul exemplarului 2 al legitimaţiei de concurs (lipit, 
în prealabil, pe bănci); 

 verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă; 
 asigură candidaţilor câte un formular de răspuns şi o coală A4 ştampilată pentru 

adnotări/ciornă; 
 la ora înscrisă pe plic, desigilează plicul în prezenţa a doi candidaţi şi distribuie testele-grilă 

fiecărui candidat; 
 răspunde de buna desfăşurare a probei în sala respectivă; 
 pe timpul desfăşurării testelor nu permite accesul în sala de concurs decât a membrilor 

comisiei, desemnaţi de către preşedintele Comisiei de admitere; 
 în cazul în care un candidat doreşte să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul afectat 

probei, asigură candidatului un nou formular de răspuns luând măsuri de anulare a celui 
iniţial, prin înscrierea pe lucrare „ANULAT”, cu semnătura proprie şi cu respectarea 
transparenţei acestei activităţi; 

 verifică modul de redactare a lucrărilor scrise, urmărind ca înscrisurile să se facă numai cu 
cerneală/pastă albastră; 

 preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, formularul de răspuns completat şi testul-grilă 
sau solicită predarea acestora la sfârşitul timpului de lucru şi, separat, ciornele şi lucrările 
anulate; 

 anunţă preşedintele Comisiei de admitere în cazul în care se constată tentative de fraudă ori 
fraude dovedite, abateri grave de la regulile concursului sau orice altă situaţie de natură să 
prejudicieze buna desfăşurare a probei respective. 
 (2) Supraveghetorii de sală se numesc din rândul personalului didactic şi nedidactic, se 

subordonează responsabilului de sală şi îndeplinesc sarcinile stabilite de către acesta.    
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CAPITOLUL 3 -  Îndatoriri şi reguli de conduită pentru candidaţi  

 
Art.20- (1) La concursul de admitere în Şcoala Militară, candidaţii vor avea asupra lor: 
 cartea de identitate; 
 diploma sau adeverință de promovare a bacalaureatului (dacă aceasta nu se regăseşte în 

dosarul transmis de către biroul informare-recrutare); 
 ustensile de scris de culoare albastră, cu pastă care nu se șterge. 

 (2) Candidații care au obținut, în străinătate, o diplomă echivalentă celei de la examenul 
național de bacalaureat trebuie să prezinte/transmită în format electronic la Școala Militară până la 
data desfășurării concursului de admitere, următoarele documente: 

 copia diplomei echivalente obținută în străinătate; 
 traducerea legalizată a diplomei echivalente; 
 atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul National de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educație și Cercetării. 
 (3) La prezentarea candidaților la Școala Militară în vederea participării la concursul de 

admitere, aceștia vor completa o Declarație de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea 
datelor cu caracter personal, conform modelului din Anexa nr.5. 

Art.21-  (1) La sosirea în unitate se aduc la cunoștința candidaților pe bază de semnătură 
următoarele:  

 normele de securitate și sănătate în muncă/SSM; 
 normele de apărare împotriva incendiilor/AÎI; 
 normele de prevenire a înbolnăvirii și răspândire a virusului SarsCov-2; 
 normele de conduită pe timpul desfăşurării concursului de admitere precum și graficul și 

metodologia de concurs. 
 (2) În contextul pandemiei de COVID-19, candidații vor respecta cu strictețe următoarele: 

 la intrarea în Școala Militară se vor supune triajului epidemiologic; 
 purtarea în permanență a măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, atât în 

interior, cât și în exterior; 
 fiecare candidat va avea asupra lui un număr suficient de măști de protecție și soluție 

dezinfectantă pentru igienizarea individuală a mâinilor; 
 aplicarea normelor de igienă personală prin spălarea și dezinfectarea mâinilor; 
 aplicarea regulilor de distanțare fizică și evitarea aglomerărilor. 
Art.22- Pe timpul desfăşurării concursului, candidaţii au următoarele îndatoriri: 
 să se prezinte la timp în Şcoala Militară pentru a participa la concursul de admitere; 
 să respecte graficul și metodologia de concurs;  
 să respecte normele pe linia SSM şi AÎI; 
 să respecte normele de prevenire a înbolnăvirii și răspândire a virusului SarsCov-2; 
 să respecte normele de conduită pe timpul desfăşurării concursului de admitere; 
 să se prezinte la probele de concurs cu materialele indicate; 
 să respecte îndrumările şi recomandările membrilor Comisiei de admitere, comandanţilor de 

subunităţi desemnaţi pentru coordonarea activităţilor pe perioada concursului şi să respecte 
programul şcolii; 

 să aibă un comportament civilizat în incinta unităţii; 
 să îşi verifice numele şi prenumele pe tabelul afişat la panoul admiterii şi pe cel afişat la 

intrarea în sala de concurs şi să comunice eventualele neconcordanţe; 
 să intre în sală cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea probei şi să nu părăsească sala 

de concurs decât după semnarea, ştampilarea şi predarea formularului de răspuns, dar nu mai 
devreme de 30 de minute de la începerea probei; 

 absenţa din sălile de susţinere a concursului de admitere în momentul deschiderii plicului cu 
testul-grilă al probei determină pierderea de către candidaţi a dreptului de a participa la 
concurs; 
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 să ocupe locul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate şi etichetei de pe bancă; 
 să prezinte la probele de concurs documentele de identitate şi legitimaţia de concurs; 
 să înscrie cu majuscule, pe colţul din dreapta sus al formularului de răspuns, datele de 

identificare (în rubricile special destinate); 
 să completeze formularul de răspuns numai cu cerneală sau pix de culoare albastră, cu pastă 

care nu se șterge; 
 să părăsească sala numai după predarea formularului de răspuns şi după ce semnează în 

tabelul de predare a acestuia;  
 să nu încerce să obţină rezultate superioare prin fraudă; orice încercare de acest gen se 

sancţionează cu eliminarea din concurs; 
 să predea responsabilului de sală, la finalizarea lucrării sau la expirarea timpului alocat 

probei, formularul de răspuns, formularul de răspuns şi ciornele;  
 să predea, la terminarea admiterii, legitimaţia de concurs secretarului comisiei; 
 să intre în unitate şi să părăsească unitatea doar pe la punctul de control; 
 să nu pătrundă în alte spaţii din incinta şcolii, decât în cele destinate desfăşurării concursului 

de admitere; 
 să nu introducă, consume sau comercializeze băuturi alcoolice, droguri sau substanţe 

halucinogene/etnobotanice în şcoală; 
 să păstreze curăţenia în spaţiile destinate concursului; 
 să adopte o ţinută vestimentară decentă pe parcursul desfăşurării concursului de admitere; 
 să fumeze numai în locurile special amenajate; 
 să fie conştienţi că prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după 

sine eliminarea din concursul de admitere (în cazul descoperirii falsului după încheierea 
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă); 

 să prezinte legitimaţia de concurs şi cartea de identitate ori de câte ori le sunt solicitate de 
către şefii subcomisiilor pentru verificare. 

Art.23- (1) Candidaţii care nu au asupra lor documentele de identitate vor fi primiţi la concurs 
numai cu aprobarea preşedintelui Comisiei de admitere, după stabilirea identităţii acestora pe baza 
documentelor personale şi a legitimaţiei de concurs. 

 (2) Se interzice folosirea, pe timpul concursului, a altor formulare de concurs şi coli pentru 
ciorne în afara celor ştampilate de comisie. 

 (3) Se interzice intrarea în sala de concurs cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate 
pentru rezolvarea subiectelor: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, mijloace de calcul, telefoane 
mobile sau alte mijloace de comunicare. Nerespectarea acestor dispoziţii determină eliminarea 
candidatului din concursul de admitere de către preşedintele Comisiei de admitere. 

 (4) Candidaţii (militari) care, pe timpul desfăşurării concursului, săvârşesc abateri grave de 
la disciplina militară sunt eliminaţi din concurs şi sunt notificate unităţile militare de provenienţă, 
cu specificarea faptelor comise. 

 (5) Retragerea candidaţilor (militari) se poate realiza numai prin raport personal şi primirea 
documentelor specifice (ordin de serviciu, adeverinţă de radiaţii etc.). 

Art.24- Tabelele nominale cu candidaţii înscrişi la concursul de admitere, semnate şi avizate 
de preşedintele Comisiei de admitere, se vor afişa la panoul admiterii cu minimum 2 ore înainte de 
începerea concursului de admitere.  

Art.25- (1) La prezentarea candidaţilor în vederea admiterii la unul din programele de studii 
postliceale, acestora li se vor percepe taxă de înscriere în valoare de 100 lei.  

 (2) Taxa de înscriere se va achita în prima zi de prezentare, iar chitanţa primită se va 
preda secretariatului comisiei care o va anexa la dosarul de candidat; 

 (3) Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente, că 
îndeplinesc, după caz, una dintre următoarele condiţii: 

 sunt orfani de ambii părinţi; 
 provin de la case de copii sau plasamente familiale; 
 sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, rezerviştilor voluntari sau 
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ai personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în structurile MApN sau în celelalte 
structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională; 

 sunt copii ai pensionarilor care provin din structurile MApN sau din celelalte structuri din 
cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională; 

 sunt copii ai personalului armatei (cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, rezervişti 
voluntari şi personalul civil) aflat în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de 
invaliditate, conform legii, ca urmare a participării la acțiuni militare;  

 au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării admiterii, 
care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim 
brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere; 

 sunt absolvenţi ai colegiilor naţionale militare din promoţia curentă; 
 sunt soldaţi şi gradaţi profesionişti sau personal civil din structuri ale Ministerului Apărării 

Naţionale; 
 sunt rezervişti voluntari încadraţi în structuri ale Ministerului Apărării Naţionale. 
Art.26- Accesul candidaţilor în Școala Militară, în vederea susținerii concursului de admitere, 

este permis numai pe la punctul de control între orele 07.30 – 20.00, în ziua desfășurării acestuia, 
pe baza documentelor de identitate. 

 

CAPITOLUL 4 -  Desfăşurarea concursului de admitere 

4.1 Elaborarea subiectelor de concurs şi a grilelor de evaluare  

Art.27- (1) Proba de concurs din cadrul admiterii în învăţământul postliceal militar din Şcoala 
Militară se susţine sub formă de Test de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică și 
Limba engleză, conform Anexei 3. 

 (2) Testul de verificare a cunoștințelor se elaborează sub formă de test-grilă având ca 
durata totală de rezolvare 180 de minute. 

 (3) Itemii din compunerea testului de verificare a cunoștințelor se elaborează pe baza 
programelor școlare valabile pentru examenul naţional de bacalaureat din anul şcolar 2020-2021, 
având în vedere următoarele cerințe: 

 testul-grilă de verificare a cunoştinţelor va conține 36 de itemi (18 itemi la matematică și 18 
itemi la limba engleză); 

 la fiecare disciplină, cei 18 itemi vor avea patru variante de răspuns şi un singur răspuns 
corect, notat cu 0,5 puncte;  

 itemii pentru fiecare disciplină sunt elaborați în ziua desfășurării concursului de admitere de 
către membrii subcomisiilor de concurs din întreaga tematică de concurs prezentată în 
Anexa nr.4; 

 la elaborarea itemilor se va avea în vedere ca aceştia să fie formulaţi clar, precis şi în strictă 
concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite, să fie de dificultate medie, să nu conţină 
întrebări ambigue, capcane sau să fie fără soluţii, iar testul-grilă să poată fi rezolvat în timpul 
alocat.  

 nu se admit itemi elaboraţi anterior; 
 itemii pentru fiecare disciplină se notează cu note de la 1 la 10, din care 1 punct reprezintă 

punctul acordat din oficiu. 
 (4) Testele-grilă se elaborează şi tehnoredactează în 2 (două) variante. 
 (5) Varianta de test-grilă care se va administra candidaţilor se va alege prin tragere la sorţi 

de către preşedintele Comisiei de admitere, în prezenţa tuturor membrilor subcomisiei probei, cu o 
oră şi 30 de minute înainte de începerea probei. 

 (6) Varianta testului-grilă extrasă se multiplică într-un număr de exemplare egal cu 
numărul candidaţilor prezenţi în fiecare sală, se distribuie în plicuri sigilate, pe bază de proces-
verbal, responsabililor de săli în care se susţine proba (Anexa nr. 7). 
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 (7) Formularele de raspuns se vor multiplica într-un număr de exemplare egal cu numărul 
de candidaţi prezenţi, cu o rezervă de 15% pentru candidaţii care solicită transcrierea răspunsurilor 
pe un alt formular de răspuns, cu aprobarea responsabilului de sală. 

 (8) Mapele care conțin Tabelul nominal cu candidaţii înscrişi la concursul de admitere 
(Anexa nr. 9), Tabelul nominal cu candidaţii înscrişi la testul de verificare a cunoștințelor la 
concursul de admitere repartizaţi la sala ... (Anexa nr. 10), Formularul cu situaţia lucrărilor la 
finalizarea probei (Anexa nr. 11), Formularele de răspuns (Anexa nr.13), Ciornele, şi ecusoanele 
pentru supraveghetori, vor fi introduse în mapa/mapele de concurs şi ridicate de către 
responsabilul/responsabilii de sală/săli pe bază de proces-verbal (Anexa nr. 8). 

 (9) Personalul care a participat la elaborarea, tehnoredactarea, multiplicarea şi sigilarea 
testelor grilă va părăsi spaţiile destinate acestor activităţi după 30 de minute de la deschiderea 
plicurilor cu testele grilă şi distribuirea lor candidaţilor. 

 (10) În încăperile destinate elaborării testelor şi a baremului de corectare/grilei de evaluare, 
accesul este permis doar membrilor comisiei de concurs. 

Art.28- (1) Grila de corectare pentru testul de verificare a cunoștințelor se elaborează de către 
membrii comisiei de concurs, cu 30 de minute înainte de expirarea timpului destinat desfășurării 
probei.  

 (2) După elaborare, grila de corectare cu răspunsurile corecte se va afişa la panoul 
admiterii, la ordinul preşedintelui comisiei de admitere.  

 (3) Grilele de evaluare vor fi multiplicate corespunzător punctelor de evaluare a 
candidaţilor, urmând a fi distribuite evaluatorilor de către secretarul comisiei de concurs împreună 
cu nomogramele de transformare a itemilor corect rezolvaţi în punctaj şi notă. 

Art.29-  (1) După elaborarea testului de verificare a cunoștințelor şi a grilei de corectare, prin 
grija preşedintelui Comisiei de admitere, se întocmeşte un proces-verbal (Anexa nr. 6), din care să 
rezulte: 

 numele şi prenumele membrilor comisiei şi ale personalului de specialitate desemnat pentru 
elaborarea variantelor de test şi a grilei de evaluare; 

 modul de elaborare a variantelor de test şi a grilei de corectare ; 
 modul de tragere la sorţi, multiplicare şi difuzare a variantei de test administrată 

candidaţilor. 

4.2 Susţinerea probelor de concurs 

Art.30- (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor la limba engleză şi matematică se susţine 
în săli stabilite de către Comisia de admitere și înscrise în OZU. 

 (2) În încăperile destinate desfășurării probei de concurs, accesul este permis doar 
candidaților și membrilor comisiei de concurs. 

 (3) În sălile de concurs sunt strict interzise introducerea de materiale bibliografice, 
telefoanele mobile, alte mijloace de comunicare şi tehnice de calcul. 

 (4) În sala de examen candidaţii pot avea asupra lor un recipient de sticlă sau de plastic 
transparent de ½ litru cu apă. 

 (5) Pentru asigurarea securității activităţilor pe timpul desfăşurării concursului de admitere, 
în sălile de concurs poate fi instalat sistem de monitorizare video sau mijloace de protecție 
radioelectronică. 

Art.31- (1) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a probelor cu 30 de minute înainte de 
deschiderea plicurilor cu subiectele, dar nu cu mai puţin de 30 de minute, pe baza tabelelor aflate 
la responsabilii de săli, afişate la intrare şi a legitimaţiilor de concurs. 

 (2) Candidaţii se dispun câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate şi 
a exemplarului nr. 2 al legitimaţiei de concurs, lipite pe masă.  

 (3) Candidaţii care nu se află în sălile de susţinere a probelor de evaluare în momentul 
deschiderii plicului cu subiectele de examen pierd dreptul de participare la concursul de admitere. 

Art.32- (1) Fiecare candidat primeşte câte un formular de răspuns pentru fiecare disciplină 
(Anexa nr.13), pe care îşi completează citeţ numărul legitimaţiei de concurs, numele şi prenumele 
cu majuscule, respectiv o ciornă semnată şi ştampilată pentru adnotări, calcule sau notiţe.  
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 (2) La ora înscrisă pe plic, responsabilul de sală desigilează plicul care conţine varianta 
multiplicată a testului-grilă, în prezenţa a doi candidaţi şi distribuie câte un exemplar fiecărui 
candidat.  

 (3) Responsabilul de sală verifică dacă sunt neclarităţi cu privire la modul de completare a 
răspunsurilor şi stabileşte ora de finalizare a probei.  

 (4) Durata de rezolvare a testului este de 180 minute din momentul în care lucrările au fost 
distribuite tuturor candidaților din sală. 

Art.33- (1) Din momentul deschiderii plicului cu testele grilă, candidaţii pot părăsi sala de 
susţinere a probelor de examen după 30 de minute şi numai după predarea lucrării și înregistrarea 
în Formularul cu situaţia lucrărilor la finalizarea probei.  

 (2) Pentru cazuri excepţionale, candidaţii pot părăsi sala de susţinere a probelor de 
examene numai însoţiţi în permanenţă de către un supraveghetor. 

Art.34- (1) Pe formularele de răspuns, candidaţii marchează prin umplere cercul din dreptul 
răspunsului pe care îl consideră corect.  

 (2) În situaţia în care candidatul marcheză un răspuns pe care nu îl consideră corect, acesta 
marchează cu un “X” răspunsul greșit completând un alt răspuns. Acest lucru este permis o singură 
dată pentru un item. 

 (3) Pentru completarea formularelor de răspuns, se foloseşte stilou cu cerneală albastră sau 
pix cu pastă de culoare albastră care nu se șterge. 

 (4) Răspunsurile înscrise direct pe testele-grilă sau pe ciorne nu se iau în calcul la 
evaluarea candidatului. 

 (5) Candidaţii care încearcă să rezolve subiectele prin fraudă sau comit abateri pe timpul 
concursului sunt declaraţi „ELIMINAT”, prin decizia preşedintelui Comisiei de admitere. 

Art.35- (1) Candidaţii care, în timpul desfăşurării probelor de concurs, sunt surprinşi copiind 
sau transmiţând soluţii cu privire la itemi, sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces-
verbal în acest sens de către responsabilul de sală, în prezenţa preşedintelui Comisiei de admitere; 
aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă. 

 (2) La expirarea timpului alocat probei de concurs, candidaţii predau responsabilului de 
sală formularul de răspuns, testul-grilă şi ciornele şi semnează în Tabelul nominal cu candidaţii 
înscrişi la testul de verificare a cunoștințelor la concursul de admitere (Anexa nr. 10). 

 (3) La expirarea timpului alocat testului-grilă de verificare a cunoștințelor, responsabilul de 
sală reţine ultimii 3 (trei) candidaţi rămaşi în sală, îi consemnează în Situaţia primirii lucrărilor la 
finalizarea probei (Anexa nr. 11) şi solicită semnăturile acestora. 

Art.36- Responsabilul de sală şi supraveghetorii, împreună cu ultimii 3 (trei) candidaţi reţinuţi 
în sală, vor preda preşedintelui şi secretarului Comisiei de admitere, Formularele de răspuns, 
Testele grilă, Tabelele cu candidaţii înscrişi la testul de verificare a cunoștințelor la concursul de 
admitere repartizați în sala.... completate, respectiv ciornele, formularele anulate şi cele nefolosite, 
conform procesului- verbal (Anexa nr. 8). 

4.3 Evaluarea probelor de concurs 

Art.37- (1) Corectarea şi notarea Testului de verificare a cunoștințelor la disciplinele matematică și 
limba engleză se efectuează în aceeaşi sală, de către 1-2 evaluatori din cadrul subcomisiei de 
admitere, în prezenţa candidatului şi a cel puţin doi martori din rândul celorlalți candidaţi, imediat 
după terminarea timpului stabilit pentru susţinerea probei, iar rezultatele se consemnează pe formularul 
de răspuns şi în Tabelul nominal cu rezultatele obţinute la testul de verificare a cunoștințelor (Anexa 
nr. 12) și se certifică prin semnătură de către evaluator, candidat şi cei 2 martori.  

 (2) Tabelul nominal cu rezultatele la testului de verificare a cunoștințelor şi formularele de 
răspuns completate și semnate se predau preşedintelui şi secretarului Comisiei de admitere pe bază 
de proces-verbal, în vederea centralizării rezultatelor obținute. 

 (3) În cazul în care membrii comisiei de concurs sau candidații constată, pe timpul 
desfășurării probelor de concurs, că anumiți itemi au fost formulaţi greşit sau în afara tematicii şi 
bibliografiei de concurs, toți candidații vor primi punctajul maxim aferent respectivilor itemi. 



 
18 din 46 

Art.38- (1) Rezultatele finale la testul de verificare a cunoștințelor sunt completate în Tabelul 
cu rezultatele finale obținute la testul de verificare a cunoștințelor la Matematică și Limba Engleză 
(Anexa nr. 14).   

 (2) Candidaţii care obţin mai puţin de nota 5,00 la testul de verificare a cunoștințelor sunt 
declaraţi „RESPINS”. 

 (3) Rezultatele la testul de verificare a cunoștințelor se comunică candidaţilor prin afişare 
la panoul admiterii și postare pe pagina web a școlii militare, acestea fiind semnate de preşedintele 
şi de secretarul Comisiei de admitere.  

Art.39-  (1) Rezultatele finale la concursul de admitere, calculate conform anexei nr. 3,  sunt 
completate în Tabelul cu rezultatele finale obținute la concursul de admitere (anexa nr.15) și aduse 
la cunoștința candidaților prin afișare la panoul admiterii și și postare pe pagina web a școlii 
militare, certificate prin semnătură de preşedintele şi de secretarul Comisiei de admitere. 

 (2) Departajarea candidaţilor care au medii de admitere egale se realizează aplicând, în 
ordine, următoarele criterii: 

 criteriul nr. 1: nota la testul de verificare a cunoștințelor; 
 criteriul nr. 2: nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul 

examenului național de bacalaureat; 
 criteriul nr. 3: nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului 

național de bacalaureat; 
Art.40- (1) Echivalarea notei/punctajului/calificativului pentru candidații care au obținut o 

diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat în străinătate cu notele acordate 
în sistemul de educație din România se va face conform Grilei de conversie a notelor și 
calificativelor pentru studii preuniversitare întocmită de C.N.R.E.D. 

 (2) Pentru candidaţii, care au echivalate actele de studii liceale şi nu au rezultatele la 
examenul de bacalaureat, înscrise în documentele de absolvire, departajarea candidaţilor, care au 
medii de admitere egale se face, în ordine, în baza următoarelor criterii: 

 criteriul nr. 1: nota obținută la testul matematică 
 criteriul nr. 2: nota obținută la testul de limba engleză; 
Art.41- Pe baza rezultatelor finale de la concursul de admitere, secretariatul Comisiei de 

admitere, ierarhizează candidaţii în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere în vederea 
planificării la selecția aptitudinală și la examinarea medicală. 

4.4 Depunerea și soluționarea contestațiilor 

Art.42- (1) În urma afișării rezultatelor la testul de verificare a cunoștințelor, candidații pot 
depune contestații la secretariatul Comisiei de admitere, în tremenul stabilit în Calendarul 
admiterii. 

 (2) Contestaţiile pot avea ca obiect rezolvarea greşită a unui item din grila de corectare  de 
către Comisa de admitere, numărarea greşită a itemilor corecţi sau nerespectarea prezentei 
metodologii.  

 (3) Candidații care doresc să depună contestație, descarcă formularul de cerere de pe 
pagina web a școlii militare, îl completează, îl semnează olograf și-l depun la secretariatul comisiei 
de admitere în termenul stabilit în calendarul admiterii sau îl transmit pe adresa de email a 
secretariatului școlii în format needitabil .pdf sau .jpg. 

 (4) Cererile care nu au completate toate câmpurile nu vor fi luate în considerare, iar 
candidații nu vor primi răspuns la contestații. 

Art.43- (1) În vederea soluționării contestației, preşedintele şi secretarul Comisiei de  
admitere, predau pe bază de proces-verbal, preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 
Formularele de răspuns al candidaților care au depus contestație, însoţite  de  varianta testului-grilă 
şi  grila de corectare. 

 (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor reevaluează lucrările pentru care s-au depus 
contestaţii, în conformitate cu graficul desfăşurării concursului de admitere. 

 (3) Hotărârile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-
verbal semnat de toţi membrii comisiei, iar rezultatul (numărul itemilor rezolvaţi corect) se 
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consemnează pe foaia de răspuns şi se semnează de către preşedintele comisiei de soluționare a 
contestațiilor. 

 (4) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa şcolii.  
 (5) Eşaloanele superioare ale şcolii militare nu intervin în soluţionarea contestaţiilor. 
 (6) Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.  
 (7) Rezultatele contestaţiilor se comunică celor în drept prin afişare la panoul admiterii, 

conform calendarului.  
 (8) Comisia de admitere operează în fişe, schimbările ce se impun după recorectarea 

lucrărilor şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.  
 

CAPITOLUL 5 -  Selecția și examinarea medicală 

5.1 Selecția aptitudinală 

Art.44- (1) După constituirea listei cu ierarhia candidaților în funcție de media de admitere,  
candidații sunt planificați de către Școala Militară să participe la selecție în cadrul structurilor 
specializate, în ordinea ierarhizării până la ocuparea locurilor scoase la concurs. 

 (2) Planificarea candidaților este adusă la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina 
web a Școlii Militare din rețeaua Internet (www.smcis.ro), secțiunea ADMITERE 2021. 

Art.45- (1) Selecția aptitudinală a candidaților cuprinde: evaluarea psihologică, evaluarea 
capacității motrice și interviul de evaluare finală. 

(2) Evaluările/examinările prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor, iar 
rezultatele obținute de candidați nu pot fi înlocuite cu altele obținute la evaluări efectuate în afara 
structurii în care s-a efectuat selecția. 

Art.46- (1) Membrii comisiei de admitere din Școala Militară contactează candidaţii în 
vederea anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind 
acordul de a se prezenta la Centrele zonale de selecție și orientare (CZSO) la data stabilită şi se 
asigură că aceștia cunosc ce documente şi materiale trebuie să le aibă asupra lor pentru a putea 
participa la selecţie. 

 (2) Toate informațiile legate de etapa de selecție (data și ora prezentării la selecție, adresa 
și datele de contact ale CZSO, materiale, echipamente și documente necesare) sunt puse la 
dispoziția candidaților prin afișare pe pagina web a Școlii Militare. 

 (3) Cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii activităţii de selecţie, Școala Militară 
transmite CZSO, tabelele nominale cu candidații care confirmă participarea la selecție, în ordinea 
ierarhizării până la ocuparea locurilor scoase la concurs. 

Art.47- CZSO transmit zilnic la Școala Militară rezultatele obţinute de către candidaţi în urma 
susţinerii evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și interviului de evaluare finală. 

5.2 Examinarea medicală 

Art.48- (1) Examinarea medicală se execută în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la 
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 217/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Candidaţii declarați „ADMIS” la selecția aptitudinală, efectuează examinarea medicală, 
în cadrul spitalelor, centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din Ministerul 
Apărării Naţionale sau în alte locații stabilite de către Statul Major al Apărării prin grija Direcției 
Medicale. 

 (3) Planificarea candidaților la examinarea medicală se face de către secretariatul comisiei 
de admitere din Școala Militară, în ordinea descrescătoare a ierarhizării candidaților și a 
rezultatelor oficiale la selecția aptitudinală primite de la CZSO. 

 (4) Școala Militară planifică candidații pe baza graficului transmis de către fiecare unitate 
medicală în care se execută examinarea medicală. 

 (5) Membrii comisiei contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la 
examinarea medicală, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta 
pentru vizita medicală la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi 
materiale trebuie să aibă asupra lor. 
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 (6) Listele cu candidații planificați la examinarea medicală și alte informații necesare 
acestora (data și ora prezentării la unitatea medicală, datele de contact și adresa Spitalelor militare, 
documente necesare, analize medicale suplimentare), se afișează pe pagina web a Școlii Militare. 

 (7) Unitățile medicale militare transmit în termen de 2(două) zile lucrătoare, la Școala 
Militară, a fişelor de examinare medicală ale candidaților declaraţi „APT”, precum şi a tabelelor cu 
candidaţii declaraţi „INAPT” și situația acestora dacă au depus sau nu contestație.  

 (8) Candidații declarați „INAPT” și după soluționarea contestațiilor la examinarea 
medicală vor fi declarați „RESPINS” la admitere în Școala Militară 

Art.49- (1) Documentele rezultate în urma finalizării selecției aptitudinale și a examinării 
medicale se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor. 

 (2) Membrii comisiei de admitere sunt obligați să verifice existenţa tuturor documentelor 
în dosarul de candidat și să informeze candidații despre rezultatele obținute la selecție și 
examinarea medicală. 

 

CAPITOLUL 6 -  Finalizarea admiterii și repartiția pe specialități 

Art.50- (1) Admiterea candidaților la programele de studii postliceale de formare a maiștrilor 
militari și a subofițerilor din arma comunicații și informatică, se face în ordinea strict 
descrescătoare a mediei de admitere, dacă au fost declarați „ADMIS”  la selecția aptitudinală și 
„APT” la examinarea medicală, în limita locurilor disponibile repartizate și aplicarea procentului 
de 25% de locuri rezervate absolvenţilor colegiilor naționale militare care au promovat examenul 
de bacalaureat în a doua sesiune,  conform Anexei nr.1. 

 (2) Ierarhizarea se face doar pe baza mediei de admitere. 
 (3) Tabelele cu rezultatele finale și ierarhizarea candidaților se întocmesc separat pe cele 

două programe de studii postliceale pentru formarea maiștrilor militari și subofițeri și pe 
beneficiari (MApN, MAI, STS, ANP și SIE). 

 (4) Pe tabelele cu rezultatele finale ale admiterii se marchează cu o linie roşie sub numele 
ultimului candidat declarat ,,ADMIS". 

 (5) Candidaţii care au obţinut media de admitere mai mare sau egală cu nota minimă de 
admitere (5.00), dar mai mică decât cea a ultimului candidat „ADMIS”, sunt declaraţi 
„NEADMIS”. 

 (6) Candidaţii care nu au participat la susținerea unei probe sunt declarați 
„NEPREZENTAT”, iar cei care nu au promovat toate probele sunt declaraţi „RESPINS”. 

 (7) Candidaţii care doresc să se retragă pe timpul admiterii și selecției, completează  o 
cerere conform Anexei nr. 17, fiind declaraţi „RETRAS” și nu li se mai calculează media de 
admitere. 

Art.51- (1) Repartizarea pe specialități militare a candidaţilor declarați „ADMIS”, la categoria 
maiștri militari și subofițeri din arma comunicații și informatică se face, în ordinea strict 
descrescătoare a mediei de admitere și a rezultatelor obținute la selecție și a opțiunilor exprimate în 
plen de fiecare candidat în faţa comisiei, în limita numărului de locuri aprobat pentru Ministerul 
Apărării Naționale și pentru celelalte structuri din cadrul SNS.  

 (2) Activitatea menționată la alin. (1) se execută în cadrul etapei administrative, înainte de 
începerea anului de învățământ de către o comisie condusă de comandantul școlii stabilită prin 
OZU. 

 (3) Opţiunea fiecărui candidat se consemnează într-un tabel întocmit în acest scop de 
secretarul comisiei de admitere. 

 
 

CAPITOLUL 7 -  Dispoziţii finale 

Art.52- (1) După încheierea admiterii, secretariatul comisiei de admitere întocmeşte Tabelul 
nominal cu rezultatele finale obținute de candidați la concursul de admitere (Anexa nr.15), 
Catalogul admiterii (Anexa nr. 19) și Procesul-verbal cu concluziile privind desfăşurarea admiterii 
(anexa nr.20). 
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 (2) Comunicarea rezultatelor definitive ale admiterii se face prin afișare la panoul admiterii 
și pe site-ul Școlii Militare www.smcis.ro,  conform Calendarului admiterii (Anexa nr.2). 

 (3) Catalogul admiterii (Anexa nr. 19) și Procesul-verbal cu concluziile privind 
desfăşurarea admiterii (anexa nr.20) se înaintează de către Şcoala Militară la Comandamentul 
comunicaţiilor şi informaticii, Direcția instrucție și doctrină, Direcția personal și mobilizare din 
Statul Major al Apărării și Direcţia generală management resurse umane, în termen de 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la finalizarea admiterii. 

 (4) Tabelele nominale cu candidaţii declaraţi „ADMIS” se transmit de către Şcoala 
Militară la Birourile de informare-recrutare care au recrutat candidaţii, în termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la finalizarea admiterii.  

 (5) Documentele elaborate pe timpul admiterii, se păstrează în arhiva şcolii, conform 
normelor specifice în vigoare. 

Art.53- (1) În situația în care nu se ocupă toate locurile rezervate absolvenţilor colegiilor 
naționale militare, acestea vor fi completate până la începerea noului an școlar, de către candidații 
declarați NEADMIS, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere. 

 (2) În cazul neprezentării, retragerii sau eliminării unui candidat declarat „ADMIS”, locul 
se va completa, până la începerea noului an școlar, în ordinea strict descrescătoare a mediei de 
admitere. 

Art.54-  (1) Candidaţii declaraţi „NEADMIS”, „RESPINS”, „RETRAS”, „ELIMINAT” sau 
„NEPREZENTAT” primesc dosarul de candidat, la cerere conform Anexei nr.18, pe bază de 
semnătură, necondiţionat şi fără a li se percepe taxă, în cel mult 24 de ore de la depunerea cererii 
acestuia.  

 (2) Dosarele candidaţilor declaraţi „NEADMIS” sau „RESPINS”, precum şi cele ale 
candidaţilor declaraţi „RETRAS”, „ELIMINAT” sau „NEPREZENTAT” care nu au fost ridicate 
personal de către aceştia de la secretariatul Comisiei de admitere se transmit Birourilor de 
informare-recrutare, în termen de 5 (cinci) zile de la finalizarea concursului de admitere. 

Art.55- Reorientarea candidaților către o altă categorie de personal militar se poate efectua la 
școala militară, după ierarhizarea potrivit mediei de admitere, prin completarea şi introducerea în 
dosarul de candidat a unei noi cereri de înscriere, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de recrutare 
si selecţie specifice noii opţiuni, conform Anexei nr.2 din ordinul M217/2019 , cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 
 

COMANDANTUL ŞCOLII MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI  
ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAȚII, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  

ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ 
 

                      Locotenent colonel 
                                                       LAURENŢIU IRIMIA              
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Pagină albă 
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Anexa 1 
(art. 3, alin. 1)  

Anexe 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

A.  ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL PENTRU FORMAREA MAIŞTRILOR MILITARI DIN ARMA   
      COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ  

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
studii/ 

Calificarea 
profesională 

Specialitatea militară 

MApN 
(locuri finanțate de la 

bugetul de stat) 

Stucturi din cadrul  
SAOPSN  

(locuri finanțate de la 
bugetul de stat) 
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 c
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S.
I.

E
. 

S:
R

:I
. 

A
.N

.P
. 

T
ot

al
 a

lt
e 

st
ru

ct
ur

i 

1. 

Maistru militar/ 
Maistru 

telecomunicații 
 

Cod 
3.06.61.14.017 

Tehnică de comunicaţii 
(019) 

33 12 7 52 4 4 - - - 8 60 - 60 

Administrare sisteme 
reţele de comunicaţii/ 
informatică (123) 

21 8 4 33 4 2 - - - 6 39 - 39 

Operare şi mentenanţă 
echipamente 
informatice (121) 

11 4 5 20 4 2 - - 3 9 29 - 29 

Administrare securitate 
sisteme/reţele de 
comunicaţii/informatică 
(124) 

10 4 3 17 4 - - - 2 6 23 - 23 

Operare şi mentenanţă 
echipamente de 
comunicaţii (118) 

1 1 4 6 3 3 - - 3 9 15 - 15 

TOTAL  76 29 23 
12
8 

19 11 - - 8 38 166 - 166 

Note: * (1) Un procent de 25% din numărul total de locuri aparţinând M.Ap.N. pentru formarea 
maiştrilor militari, pentru fiecare specialitate militară, va fi rezervat absolvenţilor colegiilor naționale 
militare care au promovat examenul de bacalaureat în a doua sesiune; procentul se aplică fiecărei 
specialități militare scoase la concurs. 
(2) În situația în care nu se ocupă toate locurile rezervate absolvenţilor colegiilor naționale militare, 
acestea vor fi completate până la începerea noului an școlar, de către candidații declarați NEADMIS, 
în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere. 
 

B. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL PENTRU FORMAREA SUBOFIŢERILOR DIN ARMA   
  COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ   

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
studii/Calificarea 

profesională 

Specialitatea 
militară 

MApN  
(cu fonduri 

asigurate de la 
buget) 

Alte stucturi din cadrul 
SAOPSN  

(cu  fonduri asigurate de la 
buget) 

T
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1. 

Subofiţer/ 
Tehnician electronist 

telecomunicații 
Cod 

3.03.61.05.014 

Comunicaţii 
(019) 

87 15 102 - - 8 - 8 110 - 110 

TOTAL  87 15 102 - - 8 - 8 110 - 110 
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Anexa 2 
(art. 6, alin. 3)  

CALENDARUL ADMITERII 
  

                                CATEGORIA 
ACTIVITĂŢI 

SUBOFIȚERI  MAIŞTRI MILITARI 

Primirea dosarelor candidaţilor de la BIR , instituții militare 
de învățământ superior și înscrierea în bazele de date ale 
admiterii, pe categorii (maiștri militari și subofițeri) și pe alți 
beneficiari (MAI, STS, SIE, ANP) 

Până la 27.07.2021 

Prezentarea candidaţilor la sediul școlii militare.  
01.08.2021 

până la ora 08.00 
03.08.2021 

până la ora 08.00 

Efectuarea triajului epidemiologic 
01.08.2021 
08.00 - 09.00 

03.08.2021 
08.00 - 09.00 

Probleme organizatorice: 
 colectarea taxei de înscriere  
 instruirea candidaţilor 
 distribuirea legitimaţiilor de concurs  

01.08.2021 
09.00 - 11.00 

03.08.2021 
09.00 - 11.00 

Deplasarea la locurile de desfășurare a testului de verificare a 
cunoștințelor 

01.08.2021 
11.00 – 11.30 

03.08.2021 
11.00 – 11.30 

Desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor  
01.08.2021 

12.00 - 15.00 
03.08.2021 

12.00 - 15.00 

Corectarea testului de verificare a cunoștințelor 
01.08.2021 

15.00 - 17.00 
03.08.2021 

15.00 - 17.00 

Afişarea  rezultatelor la testul de verificare a cunoștințelor 
01.08.2021 

până la ora 18.00 
03.08.2021 

până la ora 18.00 

Depunerea contestaţiilor la testul de verificare a 
cunoștințelor 

01.08.2021 
până la ora 19.00 

03.08.2021 
până la ora 19.00 

Rezolvarea contestaţiilor la testul de verificare a 
cunoștințelor 

01.08.2021 
până la ora 20.00 

03.08.2021 
până la ora 20.00 

Afişarea  rezultatelor finale la testul de verificare a 
cunoștințelor 

01.08.2021 
până la ora 21.00 

03.08.2021 
până la ora 21.00 

Ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a 
mediei de admitere 

02.08.2021 
până la ora 12.00 

04.08.2021 
până la ora 12.00 

Planificarea candidaților și efectuarea selecției aptitudinale 
în cadrul CZSO: 

 evaluarea psihologică 
 evaluarea capacităţii motrice 
 interviul de evaluare finală 

Începând cu data de 
03.08.2021 

Începând cu data de 
05.08.2021 

Afișarea rezultatelor de la selecția aptitudinală 
În următoarea zi după primirea rezultatelor oficiale 

de la CZSO 
Planificarea candidaților și efectuarea examinării medicale 
în cadul instituțiilor militare sanitare  

În următoarea zi după afișarea rezultatelor la selecția 
aptitudinală 

Afișarea rezultatelor la examinarea medicală 
În următoarea zi după primirea rezultatelor oficiale 

de la unitățile medicale 

Ierarhizarea finală a candidaților.  
Afișarea rezultatelor finale ale admiterii 

În ziua când toți candidații îndeplinesc toate 
condițiile și criteriile de admitere  
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Anexa 3 
(art. 6, alin. 6)  

 
PROBA DE CONCURS  

 
(1) Admiterea la programele de studii postliceale pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor 

din arma comunicații și informatică, organizată și desfășurată în Școala militară, constă în 
susţinerea de către candidaţi a unei probe de concurs, prin rezolvarea unui Test de verificare a 
cunoștințelor la disciplinele Matematică și Limba engleză. 

 
(2) Testul de verificare a cunoștințelor se elaborează sub formă de test-grilă. 

 
(3) Subiectele la matematică și limba engleză se elaborează pe baza programelor școlare valabile 

pentru examenul naţional de bacalaureat din anul şcolar 2020-2021, având în vedere următoarele 
cerințe: 
 durata totală a testului este de 180 de minute;  
 subiectele pentru fiecare disciplină se notează cu note de la 1 la 10, din care 1 punct 

reprezintă punctul acordat din oficiu. 
 
(4) Nota la testul de verificare a cunoștințelor (NTVC) se calculează astfel:  

 
NTVC = 0,7 x NMatem + 0,3 x NEngl 

 

unde:    
           NMatem = nota la subiectele de Matematică; 

NEngl   = nota la subiectele de Limba engleză. 
 
(5) Nota minimă la testul de verificare a cunoștințelor (NTVC) este 5,00 (cinci).  
 
(6) Candidaţii care obţin mai puţin de nota 5,00 la testul de verificare a cunoștințelor sunt declaraţi 

„RESPINS”. 
 

(7) Media de admitere (MA) se calculează după formula: 
 

MA = 0,8 x NTVC + 0,2 x MBac 
unde: 

MA   = media de admitere; 
MBac = media la examenul național de bacalaureat. 

 
 

(8) Pentru candidaţii de la ambele programe de studii, care au echivalate actele de studii liceale şi nu au 
rezultatele la examenul de bacalaureat, înscrise în documentele de absolvire, media de admitere se 
va calcula astfel: 

	

MA = MTVC 
unde: 

MA    = media de admitere 
MTVC = media la testul de verificare a cunoştinţelor  
 

(9) Toate notele/ mediile obținute la concursul de admitere se calculează cu 2 (două) zecimale fără 
rotunjire.  
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Anexa nr. 4 
 (art. 6, alin 6, art. 27, alin 1) 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA  
 

 
I. PROBĂ DE CONCURS: 

  
Test-grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba engleză  

 
II. TEMATICA: 
 

A. Matematică 
a) Clasa a IX-a:  

 Mulţimi şi elemente de logică matematică;  
 Şiruri;  
 Funcţii, lecturi grafice;  
 Funcţia de gradul I şi al II-lea;  
 Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea;  
 Vectori în plan;  
 Trigonometrie și aplicaţii ale trigonometriei în geometrie. 

b) Clasa a X-a:  
 Mulțimi de numere;  
 Funcţii şi ecuaţii;  
 Metode de numărare;  
 Matematici financiare; 
 Geometrie. 

c) Clasa a XI-a:  
 Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare: matrice, determinanți, 

sisteme de ecuații liniare; 
 Elemente de analiză matematică: limite de funcții, funcții continue, funcții derivabile,  
 Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor 

d) Clasa a XII-a:  
 Elemente de algebră: grupuri, inele și corpuri.  
 Elemente de analiză matematică: primitive, integrala definită 

B. Limba engleză 
(1)  Texte  

Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime 
variabilă:  
 texte specifice domeniului ocupaţional: texte de lege şi reglementări, manuale, 

rapoarte, note, fişe tehnice, diagrame, grafice, tabele sinoptice;  
 texte cu conţinut operaţional: contracte, corespondenţă, faxuri, formulare, standarde, 

instrucţiuni, broşuri de informare, prospecte;  
 texte / fragmente autentice de informare generală, pagini Internet;  
 texte de popularizare: ştiri / articole de presă, texte publicitare scrise;  
 texte funcţionale: instrucţiuni, corespondenţă, formulare, prospecte.  

(2) Domenii tematice: 
a) Domeniul personal:  
 viața personală: educație, stil de viață, comportament social, strategii de studiu, 

opțiuni pentru carieră, activităţi cotidiene, hobby-uri; 
 relații interpersonale/inter-umane/profesionale, viața de echipă; 
 universul adolescenței: cultura, sport, timp liber. 
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b) Domeniul social (societate):  
 aspecte din viața contemporană (socio-economice, științifice, tehnice, ecologice, 

strategii de utilizare a resurselor);  
 tinerii, familia şi comunitatea, şcoală şi profesori, relaţii/conflicte între 

tineri/generaţii, toleranţă, sănătate, comunicare pe diverse canale/în diverse situaţii 
(cumpărături, turism, cazare, servicii), mass-media, mediul înconjurător, călătorii;  

 democrație, civism și drepturile omului. 
c) Domeniul ocupațional:  
 aspecte legate de profesiuni și de viitorul profesional;  
 organizarea locului de muncă, comportament profesional. 

d) Domeniul educaţional: 
 descoperiri științifice și tehnice; 
 viața culturală și lumea artelor;  
  patrimoniul socio-cultural european; 
 repere culturale ale spațiului lingvistic anglo-saxon- trecut și prezent. 

 
(3) Elemente de construcție a comunicării: 

a) Substantivul – substantive cu plural regulat şi neregulat, substantive defective de 
număr,  substantive colective; 

b) Adjectivul – gradele de comparaţie ale adjectivelor; 
c) Verbul – timpurile de bază ale modului indicativ în aspect simplu şi continuu 

(prezentul, trecutul, viitorul simplu şi de intenţie, prezentul perfect şi trecutul perfect), 
verbe modale, diateza pasivă,construcții cu infinitivul și cu participiul, funcții 
sintactice ale participiului trecut; 

d) Adverbul - de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime și aproximare; grade de 
comparaţie; 

e) Cuvinte de legătură comune (and, but, or, because, not, after, next, before), 
prepoziții de loc, de timp, de poziție, de mișcare, conjuncții, locuțiuni; 

f) Articolul – hotărât, nehotărât, zero, omisiunea articolului; cazuri speciale de utilizare a 
articolului; 

g) Sintaxă – ordinea cuvintelor în propoziţie; tipuri de propoziţii (enunţativă, 
interogativă, negativă); fraza condiţională (condiţională I şi II); corespondenţa 
timpurilor; vorbirea directă/indirectă; 

h) Vocabular – mediu, concret.  
            

Testul la limba engleză se elaborează în concordanţă cu programa pentru examenul de 
bacalaureat 2021, care este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare 
și nu vizează conținutul unui manual anume. 

 
III. BIBLIOGRAFIA: 
 

B. Pentru testul grilă la matematică: 
Programa de bacalaureat pentru disciplina matematică valabilă pentru sesiunea de 

bacalaureat 2020-2021. Manualele valabile pentru sesiunea de bacalaureat 2021 de tip 
„M_tehnologic” (Anexa nr.2 la OMEN nr. 3237 din 05.02.2021 privind apronarea programelor 
pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului 
național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021) 

 
A. Pentru testul grilă la limba engleza:  
Programa de bacalaureat pentru limba engleză valabilă pentru sesiunea de bacalaureat 2021– 

filiera tehnologică. Manualele valabile pentru sesiunea de bacalaureat 2021 de tip „M_tehnologic” 
şi „profilul tehnologic” la  disciplina limba engleză. (Anexa 2 din OMECTS 4800/2010 Programele 
pentru disciplinele de Bacalaureat 2011)  
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Anexa 5 
(art.20. alin. 1)  

 
 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 
 

 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………., născut/ă în anul …….., luna 
……, ziua ……., în ……………………, județul …………………….., cu domiciliul în 
…………………………., județul ………………….., str. ……………………………………., nr. 
....., bl. ….., ap. ……., e-mail ……………………………………, telefon ………………, 
posesor/oare al/a actului de identitate seria ……., nr. ……….., CNP ………………………….., în 
calitate de candidat al concursului de admitere pentru programul de studii posliceale pentru 
formarea inițială a ………………………………., sesiunea iulie-septembrie 2021, organizat de 
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi 
Apărare Cibernetică - Sibiu, îmi exprim prin prezenta acordul liber consimţit cu privire la utilizarea 
și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică - Sibiu, în scopul 
organizării și desfășurării acestui concurs. 

Certific faptul că am fost informat/ă de către Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică - Sibiu despre condițiile acestei 
colectări, prelucrări și libera circulație a datelor mele cu caracter personal, potrivit Notei de 
informare anexate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 și ale legislației naționale în vigoare. 
 
 
 

Data:        Semnătura: 
  



 
29 din 46 

Anexa 6  
(art. 29, alin. 1) 

 
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi _______________ cu ocazia elaborării Testului de verificare a cunoștințelor 

la disciplina Matematică și Limba engleză şi grilelor de evaluare (conform DGMRU-5/2021) la 
concursul de admitere în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, 
Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, sesiunea 2021, filiera directă. 

În prezenţa Comisiei de admitere, în urma tragerii la sorţi, pentru elaborarea subiectelor şi 
grilelor de evaluare la _______________, a fost stabilit următorul personal de specialitate: 

- Matematică -_____________________________ 
   _____________________________ 

- Lb.Engleză - _____________________________ 
                         _____________________________ 
Subiectele au fost elaborate în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobate în 

Metodologia concursului de admitere în Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, 
Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, fără a fi depăşite obiectivele şi conţinuturile 
acestora. La elaborarea subiectelor s-a avut în vedere ca acestea să aibă un conţinut clar exprimat, să 
fie excluse ambiguităţile sau capcanele, iar gradul lor de complexitate să nu depăşească cu mult 
nivelul mediu. 

Subiectele şi grilele de evaluare au fost redactate computerizat de către: 
- ________________________________ 
 
În urma tragerii la sorţi a variantei nr. _____ , subiectele au fost multiplicate în ____ 

exemplare de către ______________________________ şi predate preşedintelui comisiei pentru 
repartizarea și difuzarea acestora la sălile de susţinere a probei. 

 
 
 

 
 
Preşedintele Comisiei de admitere: 
............. 
             ............................................ 

  
 
Subcomisia pentru testul-grilă la matematică 

Secretarul Comisiei de admitere: 
............. 
             ......................................... 

 Preşedinte: 
............... 
               .............................................................. 

  Subcomisia pentru testul-grilă la lb.engleză  
   

Preşedinte: 
................. 
                 ............................................................ 
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Anexa 7 
(art. 27, alin. 6) 

 
 

R O M Â N I A 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 
SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  
CONCURS DE ADMITERE 

SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

 
 
 
 

 

PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi ________________, cu ocazia distribuirii de către preşedintele Comisiei de 
admitere a unui număr de _____ Teste-grilă de verificare a cunoștințelor, din cadrul concursului de 
admitere 2021, în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia 
Informaţiei şi Apărare Cibernetică – sala ___________. 

 
 
Am predat:  Am primit: 

 
Preşedintele Comisiei de admitere: 
........... 
            ............................................. 
 

 Responsabil de sală: 
.............. 
            ............................................................. 
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Anexa 8 
(art. 27, alin. 8, art.36) 

 
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

 

PROCES-VERBAL 

pentru distribuirea/primirea mapelor cu documentele de admitere   
la sala _____________ 

 
 

Încheiat astăzi, _____________, cu ocazia distribuirii de către secretarul Comisiei de 
admitere în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia 
Informaţiei şi Apărare Cibernetică, la testul de verificare a cunoștințelor din carul concursului de 
admitere, a următoarelor documente: 

- _______ formulare de răspuns 
- _______ ciorne; 
- tabel nominal cu candidaţii repartizaţi la sala; 
- tabelul nominal cu candidaţii înscrişi la TVC la concursul de admitere repartizați în 

sala.........; 
- formular cu situaţia lucrărilor la finalizarea probei (completat); 
- ____ ecusoane pentru personalul de supraveghere. 

 
 
 
Am predat:  Am primit: 

 
Preşedintele Comisiei de admitere: 
 

 Responsabil de sală: 

 
 
 

 
La finalizarea probei, am predat:  

- _______  formulare de răspuns completate; 
 _______ formulare de răspuns anulate;  
_______  formulare de răspuns necompletate; 

- tabel nominal cu candidaţii repartizaţi la sala; 
- tabelul nominal cu candidaţii înscrişi la TVC la concursul de admitere repartizați în 

sala.........; 
- formular cu situaţia lucrărilor la finalizarea probei (completat); 
- ____ ecusoane pentru personalul de supraveghere. 

 
 
Am predat:  Am primit: 

 
Responsabil de sală:  Preşedintele Comisiei de admitere: 
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Anexa 9 
(art. 27, alin. 8) 

 
 

R O M Â N I A 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 
SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  
CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA AUGUST 2021 

 
 

 

 Exemplar unic 
 

 
 

TABEL NOMINAL* 

cu candidaţii înscrişi la concursul de admitere  
 

Nr. 
crt. 

Legitimaţie 
concurs 

Numele, prenumele tatălui, prenumele 
candidatului 

C.N.P. Observaţii 

     
     
     
     
     
     

 
 
Preşedintele Comisiei de admitere 
............. 
(gradul) 

......................................................... 
(numele, prenumele şi semnătura) 

  

  
Secretarul Comisiei de admitere 
............. 
(gradul) 

......................................................... 
(numele, prenumele şi semnătura) 

 
 
* Candidaţii se înscriu în ordinea alfabetică de responsabilul cu activitatea de tehnoredactare şi 

secretarul Comisiei de admitere în tabele distincte pentru fiecare minister. 
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Anexa 10 
(art. 27, alin. 8, art.35, alin. 2) 

 
 

R O M Â N I A 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 
SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  
CONCURS DE ADMITERE 

SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

 

TABEL NOMINAL 

cu candidaţii înscrişi la testul de verificare a cunoștințelor la concursul de admitere repartizați în   
Sala _______________ 

 

Nr. 
crt. 

Legitimaţie 
concurs 

Numele şi prenumele candidatului 
(cu iniţiala tatălui) 

Prezenţa 

Am predat lucrarea 

Semnătura 
Nr.  

pagini 
scrise 

Nr. file 
ciornă/ 
lucrări 
anulate 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

 
 
Responsabil sală: 
 

 Supraveghetori: 
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Anexa 11 
   (art. 27, alin. 8, art.) 

 
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA __________________ 

 
 

 

Exemplar unic 
 

 
SITUAŢIA LUCRĂRILOR  

la finalizarea probei de concurs de admitere 
sala ________ 

 

Nr. 
sălii 

Gradul, numele şi prenumele 
responsabilului de sală, 

supraveghetorului şi candidaţilor 
însoţitori 

Ce s-a predat 

Semnătura 
de primire 

Nr. 
lucrări 
scrise 

Nr. 
lucrări 
anulate 

Nr. 
lucrări 
necom-
pletate 

Nr. 
ciorne 

 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabil sală: 
 

 Preşedintele Comisiei de admitere 

 
 
        Martori: 
 

 Secretarul Comisiei de admitere: 
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Anexa 12 

( art.37, alin. 1) 
 
 

R O M Â N I A 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 
SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  
CONCURS DE ADMITERE 

SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

 
TABEL NOMINAL 

cu rezultatele obţinute la Testul de verificare a cunoștințelor la Matematică și Lb.Engleză 
Sala nr.__________ 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 
(cu iniţiala tatălui) 

Matematică Limba Engleză 

Semnătura 
Numărul 
itemilor 
rezolvaţi 

corect 

Punctaj  Nota 

Numărul 
itemilor 
rezolvaţi 

corect 

Punctaj Nota  

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 
 
 
 
Preşedintele Comisiei de admitere: 
............. 
            ...................................... 

 Evaluatori: 
 
Nr. 1: _______________________________ 
 
Nr. 2: _______________________________ 
 

Secretarul Comisiei de admitere: 
............. 
            ...................................... 
 
 

 Martori: 
 
Nr. 1: _______________________________ 

(Numele, prenumele şi semnătura) 
Nr. 2: _______________________________ 

(Numele, prenumele şi semnătura) 
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Anexa 13 
(art. 27., alin.8, art.32, alin. 1) 

MODEL DE FORMULAR DE RĂSPUNS 
la Testul de verificare a cunoștințelor 

 

 



 
37 din 46 

Anexa 14 
(art.38, alin.1) 

 
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

 
TABEL NOMINAL 

cu rezultatele finale obţinute la  
Testul de verificare a cunoștințelor la Matematică și Lb.Engleză 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului 
(cu iniţiala tatălui) 

Rezultate la TVC* 

Notă finală  
la TVC  

(NFMat + NFEng) 
Obs

1
 Notă finală 

Matematică 
(0,7 * NMat) 

Notă finală 
Limba Engleză 

(0,3 * NEng) 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

* Test de verificare a cunoștințelor/TVC 
 
 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
............... 
 (gradul) 

 ............................................. 
               (numele, prenumele şi semnătura) 

 SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 
............... 
 (gradul) 

 ............................................. 
               (numele, prenumele şi semnătura) 

  

                                                 
1
 „RESPINS”, „ELIMINAT”, „RETRAS” sau „NEPREZENTAT” 
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Anexa 15 
(art.39, alin.1, art.52, alin.1) 

 
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

 
TABEL NOMINAL 

cu rezultatele finale obţinute la concursul de admitere 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

(cu iniţiala tatălui) 

Nota finală  
la TVC*  

(0,8 * NFTVC) 

Media finală 
la BAC 

(0,2 * MBac)
 

Media de admitere  
(NFTVC +MFBac) 

Concluzia
2
 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

* Test de verificare a cunoștințelor/TVC 
 
 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
............... 
 (gradul) 

 ............................................. 
               (numele, prenumele şi semnătura) 

 SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 
............... 
 (gradul) 

 ............................................. 
               (numele, prenumele şi semnătura) 

  

                                                 
2 „CONTINUA SELECTIA”, „RESPINS”, „ELIMINAT”, „RETRAS” sau „NEPREZENTAT” 
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Anexa 16 

(art.39, alin.1) 
 

R O M Â N I A 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 
SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  
CONCURS DE ADMITERE 

SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

 
 

CERERE CONTESTAȚII  

Domnule Președinte al Comisiei de admitere, 
 

 Subsemnatul/subsemnata ________________________________________, posesorul CI 
seria______nr.____________, CNP______________________________, candidat la examenul de 
amitere pentru Programul de pregătire postliceală de formare a ____________________ din arma 
comunicații și informatică, organizat și desfășurat în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică-Sibiu, în sesiunea 
___________________2021, 
solicit reevaluarea Testului de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică și Limba 
engleză, probă susținută în data de _______________ și la care am obținut nota_________. 
 
 
Data / ora depunerii: 
 __________/______ 

Semnătura  
                _____________ 
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Anexa 17 
(art.50, alin.6) 

 
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA __________________ 

 
 

 

Exemplar unic 
 

 
 

CERERE DE RETRAGERE 

Comandantului, 
  

Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații,  

Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică – Sibiu, 

 
 

 Subsemnatul/subsemnata ________________________________________, posesorul CI 
seria______nr.____________, CNP______________________________, candidat la examenul de 
amitere pentru Programul de pregătire postliceală de formare a ____________________ din arma 
comunicații și informatică, organizat și desfășurat în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică-Sibiu, în sesiunea 
___________________2021, declarat ______________ la concursul de admitere, 
din motive personale, vă rog să fiți de acord cu retragerea mea de la programul de studii, mai sus 
menționat, începând cu data de ____________. 
 
 Data: 
 __________ 

Semnătura  
                _____________ 
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Anexa 18 
(art.54, alin.1) 

 
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

 
 

CERERE DE RETRAGERE DOSAR 

Comandantului, 
  

Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații,  

Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică – Sibiu, 

 
 

 Subsemnatul/subsemnata ________________________________________, posesorul CI 
seria______nr.____________, CNP______________________________, candidat la examenul de 
amitere pentru Programul de pregătire postliceală de formare a ____________________ din arma 
comunicații și informatică, organizat și desfășurat în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică-Sibiu, în sesiunea 
___________________2021, declarat ______________ la concursul de admitere, 
solicit retragerea dosarului de candidat de la instituţia dumneavoastră. 
 
 Data: 
 __________ 

Semnătura  
                _____________ 

Am primit următoarele documente în original: 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________  

Data: 
 __________  

Semnătura  
                _____________ 
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Anexa 19 
(art.52, alin.1) 

 
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA __________________ 

 
 

 

  
 Exemplar unic 
 

CATALOGUL ADMITERII 3 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului 
(cu iniţiala tatălui) 

Rezultate obţinute 
Media de 
admitere 

Rezultat final4 al 
concursului/Arma/ 

Specialitatea militară 
Test de verificare a 

cunoștințelor5 
Media la examenul 

național de bacalaureat6 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
      
      

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE* 
      
      

…alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională 
      

* se completează pentru fiecare structură din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională 
 
 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
............... 
 (gradul) 

 ............................................. 
               (numele, prenumele şi semnătura) 

 SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 
............... 
 (gradul) 

 ............................................. 
               (numele, prenumele şi semnătura) 

 

                                                 
3 Candidaţii se înscriu în ordine alfabetică 
4 “ADMIS”, “NEADMIS”, “RESPINS”, „ELIMINAT”, „RETRAS” sau „NEPREZENTAT” 
5 Ponderea în calculul mediei de admitere – 80% 

6 Ponderea în calculul mediei de admitere – 20% 
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Anexa 20 
(art.52, alin.1) 

 
R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 

SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ  

CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA __________________ 

 
 

 
 

PROCES–VERBAL 
cu concluzii privind desfăşurarea admiterii la  

Programul de studii postliceale………………………………….… 
 
 

I. DATE STATISTICE 
 

- candidaţi înscrişi/prezentaţi la admitere (pe domenii de studii/specializări/ 
arme/servicii/specialităţi militare); 

- candidaţi declaraţi „ADMIS”, „RESPINS”, „ELIMINAT”, „RETRAS” sau 
„NEPREZENTAT”, în etapa I, la testul de verificare a cunoștințelor; 

- candidaţi declaraţi „ADMIS”, „NEADMIS”, „RESPINS”, „ELIMINAT”, „RETRAS” sau 
„NEPREZENTAT”, în etapa a II-a, la selecție și examinare medicală; 

- mediile maxime şi minime de admitere; 
- numărul locurilor rămase neocupate. 

 
II. MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

 
III. REZULTATE OBŢINUTE 

- aprecieri privind conţinutul subiectelor; 
- aprecierea generală privind pregătirea candidaţilor; 
- deficienţe în pregătirea candidaţilor; 
- contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare a acestora; 
- abateri săvârşite pe timpul admiterii şi măsurile luate. 

 
IV. REPATIZAREA CANDIDAŢILOR PE ARME/SPECIALITĂȚI MILITARE  

   
V. PROPUNERI  

 
 
 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
............... 
 (gradul) 

 ............................................. 
               (numele, prenumele şi semnătura) 

  
 
 
SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 
............... 
 (gradul) 

 ............................................. 
               (numele, prenumele şi semnătura) 
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