ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

NECLASIFICAT
Exemplar unic

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A
FORŢELOR NAVALE „Amiral Ion Murgescu”
Constanţa

EXTRAS din
METODOLOGIA
ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE
ÎN ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR
NAVALE „Amiral Ion Murgescu“, ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Admiterea în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion
Murgescu” pentru anul şcolar 2018-2019 se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu:
a) Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5346/2011 privind aprobarea ,,Criteriilor generale de
admitere în învăţământul postliceal”;
c) 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;
d) Dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane nr. D.G.M.R.U. -3 din 18.01.2019
pentru aprobarea I.M.–3/66 „Metodologia – cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în şcolile
militare de maiştri militari şi subofiţeri”;
e) Dispoziţia şefului Statului Major General, nr. 47/05.06.2015 şi a şefului Direcţiei management
resurse umane nr. 10/05.06.2015 pentru aprobarea „Metodologiei privind admiterea absolvenţilor
colegiilor naţionale militare în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri”;
f) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10.10.2016 pentru aprobarea
,,Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”;
g) Dispoziţia Direcţiei management resurse umane D.M.R.U.-4/2012 pentru aprobarea
„Standardelor de performanţă pentru proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituţiile militare
de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară”.
Art.2. – (1) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”
organizează sesiunea I a concursului de admitere în anul şcolar 2019-2020, în perioada 13-16.08.2019,
la sediul şcolii din strada Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, pentru toţi candidaţii care au promovat
etapele de selecţie, în baza prezentei metodologii.
(2) În situaţia în care la finalul sesiunii I a concursului de admitere nu vor fi ocupate toate locurile
repartizate, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu” organizează
sesiunea a II-a a concursului de admitere în anul şcolar 2019-2020, în perioada 05–07.09.2019, la
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sediul şcolii din strada Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, pentru toţi candidaţii care au promovat
etapa de selecţie, în baza prezentei metodologii.
(3) Concursul de admitere, sesiunea I şi sesiunea a II-a, se va desfăşura în conformitate cu
Graficul de desfăşurare a concursului cuprins în prezenta metodologie (art. 35), iar detaliile vor fi
publicate pe site-ul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“.
Art. 3. – (1) Pentru anul şcolar 2019-2020, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale
,,Amiral Ion Murgescu” scoate la concurs un număr total de 182 locuri, nediferenţiate de gen, din care 120
locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale, şi 62 locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne, în
specialităţile menţionate la art. 3, alin. (3).
(2) Un procent de 25% din numărul total de locuri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale
pentru formarea maiştrilor militari, pentru fiecare specialitate militară, va fi rezervat absolvenţilor
colegiilor naţionale militare care au semnat un angajament potrivit Ordinului ministrului apărării naţionale
nr. M.110/2014 pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor militare
naţionale”, în funcţie de rezultatele obţinute pe timpul studiilor liceale şi care au fost declaraţi
,,NEADMIS“ în învăţământul militar superior în anul 2019 şi au promovat examenul naţional de
bacalaureat.
(3) Repartiţia locurilor pe specialităţi militare pentru elevii de anul I, în anul şcolar 2019-2020,
este următoarea:
a) artilerie navală şi antiaeriană = 17 locuri (15 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale şi 2
locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne);
b) timonier şi tehnică de navigaţie navală = 34 locuri (17 locuri pentru Ministerul Apărării
Naţionale şi 17 locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne);
c) arme sub apă = 10 locuri (numai pentru Ministerul Apărării Naţionale);
d) comunicaţii navale şi observare semnalizare = 39 locuri (25 locuri pentru Ministerul Apărării
Naţionale şi 14 locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne);
e) radiolocaţie navală = 10 locuri (numai pentru Ministerul Apărării Naţionale);
f) motoare şi maşini navale = 40 locuri (22 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale şi 18
locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne);
g) motoare şi instalaţii electrice navale = 32 locuri (21 locuri pentru Ministerul Apărării
Naţionale şi 11 locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne).
(4) Concursul de admitere se organizează separat, pentru locurile fiecărui minister. Probele de
concurs pentru candidaţii ambelor ministere sunt aceleaşi.
(5) În cazul în care locurile destinate Ministerului Afacerilor Interne nu se vor completa cu
candidaţi recrutaţi prin sistemul propriu, acestea se vor completa cu candidaţi declaraţi „NEADMIS”
pentru locurile Ministerului Apărării Naţionale, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere şi pe
baza acordului exprimat în mod expres, în scris, pentru specialitatea militară respectivă.
………………………………………………………………………..............................…………………....
CAPITOLUL III
Concursul de admitere
Art. 11. – În conformitate cu Dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane nr.
D.G.M.R.U. -3 din 18.01.2019 pentru aprobarea I.M.–3/66 „Metodologia – cadru privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri”, concursul de admitere, constă
în:
a) proba psihotehnică - se organizează pentru testarea candidaţilor la răul de mare accentuat, are
caracter eliminatoriu şi nu se admit contestaţii.
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b) test grilă la limba engleză - proba are caracter eliminatoriu, nota minimă de admitere este 5,00
(cinci), fără pondere la calculul medie de admitere;
c) test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică
(mecanică şi electricitate), nota minimă de admitere este 5,00 (cinci), ponderea în calculul medie de
admitere – 90%;
Art. 12. – (1) Proba psihotehnică se organizează şi se desfăşoară la simulatorul complex de
navigaţie al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
(2) Proba constă în monitorizarea simptomelor candidaţilor pe timpul simulării unui grad ridicat de
agitaţie al mării (mare gradul 4 la 5 pe scara Beaufort) de către membrii subcomisiei de specialitate.
(3) Anterior începerii probei, preşedintele subcomisiei va aduce la cunoştinţa candidaţilor
baremele/aptitudinile necesare promovării probei.
(4) Rezultatul probei se comunică participanţilor imediat după desfăşurarea acesteia şi se afişează
la PANOUL ADMITERII, conform graficului. Candidaţii declaraţi ,,ADMIS” au dreptul de a participa la
proba de testare a cunoştinţelor la limba engleză.
Art. 13. – (1) Testul grilă de limba engleză se elaborează în conformitate Dispoziţia Direcţiei
management resurse umane nr. D.M.R.U.-4/2012 pentru aprobarea „Standardelor de performanţă pentru
proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului
pentru participarea la cursuri de carieră în ţară”.
(2) Testul la proba eliminatorie de limba engleză este alcătuit din 3 secţiuni:
a) partea I „Citit”, conţinând 15 itemi;
b) partea a II-a „Elemente de gramatică şi vocabular”, conţinând 20 de itemi din care 10
pentru „Gramatică” şi 10 pentru „Vocabular”;
c) partea a III-a „Scris”, conţinând 10 itemi.
(3) Timpul de susţinere a probei este 90 de minute.
Art. 14. – (1) Proba de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică
(mecanică şi electricitate) se defăşoară sub forma unui test grilă;
(2) Testul grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică este alcătuit din 2 secţiuni:
a) partea I matematică (algebră şi trigonometrie), conţinând 15 itemi;
b) partea a II-a fizică (mecanică şi electricitate), conţinând 15 itemi.
c) nota minimă de admitere pentru Testul grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică
este 5,00 (cinci).
(3) Timpul de susţinere a probei este 180 de minute.
Art. 15. – Media de admitere va fi calculată ponderat, astfel:
- test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică
(mecanică şi electricitate), nota minimă de admitere este 5,00 (cinci), ponderea în
calculul medie de admitere – 90%;
- media examenului naţional de bacalaureat – 10%
- pe baza formulei:

MA 

M T x9  M B
10

unde:
-

MT = media la testul grilă de verificarea cunoştinţelor;
MB = media la examenul naţional de bacalaureat.

Media minimă de admitere este 5,00 (cinci).
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Art. 16. – (1) Pentru departajarea candidaţilor care au medii de admitere egale se folosesc, în
ordine, următoarele criterii:
a) media la testul grilă de verificarea cunoştinţelor;
b) media generală a examenului naţional de bacalaureat;
c) nota obţinută la Limba şi literatura română din cadrul Examenului naţional de bacalaureat;
d) nota obţinută la proba obligatorie a profilului din cadrul Examenului naţional de bacalaureat.
…………………………………………………………………….........................…………………………
CAPITOLUL V
Susţinerea probelor de concurs
Art. 19. – (1) Probele concursului de admitere se desfăşoară la datele stabilite în graficul admiterii.
(2) Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cu cel puţin 60 de minute înainte de a fi deschis
plicul cu subiecte.
……………………………………………………………………….........................………………………

CAPITOLUL VII
Reguli de conduită, drepturi şi îndatoriri ale candidaţilor
Art. 29. – (1) Pe timpul desfăşurării concursului, candidaţii au următoarele îndatoriri:
a) să se prezinte la timp în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion
Murgescu” pentru a participa la concurs;
b) să respecte graficul şi metodologia de desfăşurare a concursului de admitere;
c) să se prezinte la toate probele de concurs cu materialele indicate;
d) să respecte îndrumările şi recomandările membrilor comisiei de admitere, comandanţilor de
subunităţi desemnaţi pentru coordonarea activităţilor pe perioada concursului şi să respecte programul
şcolii;
e) să aibă un comportament civilizat în interiorul unităţii;
f) să-şi 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;
g) să intre în sală cu cel puţin 60 de minute înainte de începerea probei şi să nu părăsească sala de
concurs decât după semnarea, ştampilarea şi predarea foii de concurs, dar nu mai devreme de 60 de
minute de la începerea probei;
h) absenţa din sălile de susţinere a probelor în momentul deschiderii plicului cu testul grilă al
probei, determină pierderea de către candidaţi a dreptului de a participa la probă;
i) să ocupe locul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate şi etichetei de pe bancă;
j) să prezinte la fiecare probă de concurs documentele de identitate şi legitimaţia de concurs;
k) să înscrie cu majuscule, pe colţul din dreapta sus al formularului de concurs datele de
identificare (în rubricile special destinate);
l) să completeze formularul de concurs numai cu cerneală sau pix de culoare albastră;
m) să părăsească sala numai după predarea formularului de concurs şi după ce semnează în fişa de
predare a lucrării scrise;
n) să nu încerce să obţină rezultate superioare prin fraudă; orice încercare de acest gen se
sancţionează cu eliminarea din concurs;
o) să predea responsabilului de sală, la finalizarea lucrării sau la expirarea timpului alocat probei,
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testul grilă, formularul de concurs şi ciorna;
p) să respecte normele pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi pe linie de apărare împotriva
incendiilor;
q) să predea la terminarea admiterii legitimaţia de concurs la secretarul comisiei;
r) este interzis accesul/ieşirea în/din unitate prin alte locuri decât punctul de control;
s) accesul în incinta şcolii este permis numai în spaţiile destinate desfăşurării concursului de
admitere;
t) sunt interzise introducerea, consumul şi comercializarea de băuturi alcoolice, droguri sau
substanţe etnobotanice în şcoală;
u) să păstreze curăţenia în spaţiile destinate concursului şi cazării;
v) cazarea în unitate este permisă doar în spaţiile special amenajate candidaţilor;
w) ţinuta vestimentară trebuie să fie decentă pe parcursul desfăşurării concursului de admitere;
x) fumatul este permis numai în locurile special amenajate;
y) prezentarea de înscrisuri false de către candidaţi se pedepseşte conform legii şi atrage după sine
eliminarea din concursul de admitere a candidatului respectiv. În cazul descoperirii falsului după
încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.
z) prezentarea legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate ori de câte ori le sunt solicitate de
către şefii subcomisiilor pentru verificare.
(2) 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
militare personale şi a legitimaţiei de concurs.
(3) Se interzice folosirea, pe timpul concursului, a altor formulare de concurs şi coli pentru ciorne
în afara celor ştampilate de comisie.
(4) 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 etc. Nerespectarea acestor dispoziţii determină eliminarea candidatului din
concurs de către preşedintele comisiei de concurs.
(5) Candidaţii (militari) care, pe timpul desfăşurării concursului, comit abateri grave de la
disciplina militară sunt eliminaţi din concurs şi sunt notificate unităţile militare de provenienţă, cu
specificarea faptelor comise.
(6) Retragerea candidaţilor (militari) se poate realiza numai prin raport personal şi primirea
documentelor specifice (ordin de serviciu, adeverinţă de radiaţii etc.).
Art. 30. – (1) Candidaţii pot servi masa de prânz în unitate conform programului unităţii.
(2) Candidaţii din afara garnizoanei Constanţa pot fi cazaţi în unitate, în limita locurilor
disponibile. Cazarea se realizează de către administratorul companiei elevi care asigură şi cazarmamentul
necesar.
(3) Accesul candidaţilor se realizează pe la punctul de control al unităţii între orele 06.00 – 21.30
pe baza legitimaţiei de concurs.
CAPITOLUL VIII
Facilităţi şi cazuri speciale
Art. 31. – (1) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” asigură
candidaţilor înscrişi la concurs, pe durata acestuia, facilităţi de cazare şi hrănire contra cost.
(2) Costurile percepute candidaţilor participanţi la concurs au fost stabilite în şedinta Consiliului de
administraţie din data de 28.02.2019 şi sunt următoarele:
a) taxa de înscriere - 50 RON;
b) cazare/zi - 6 RON;
c) hrănire/zi (mic dejun şi prânz) - 20 RON.
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(3) La prezentarea pentru susţinerea concursului de admitere candidaţii vor avea asupra lor cartea de
identitate, diploma de bacalaureat sau adeverinţă prin care fac dovada că au promovat acest examen, trusă cu
ustensile de scris, bani pentru taxa de înscriere şi, opţional, pentru hrănire şi cazare.
(4) Pentru absolvenţii colegiilor naţionale militare, promoţia 2019, şi soldaţii/gradaţii profesionişti din
Ministerul Apărării Naţionale, cazarea se asigură gratuit de către Şcoala Militară de Maiştri Militari a
Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”, iar hrănirea acestora se execută potrivit normelor legale în
vigoare.
Art. 32. – (1) La prezentarea la sediul şcolii, candidaţii au obligaţia de a achita taxa de înscriere la
concursul de admitere, iar chitanţa primită se va anexa la dosarul de candidat.
(2) Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente, că
îndeplinesc, după caz, una din următoarele condiţii:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin de la case de copii sau plasamente familiale;
c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, rezerviştilor voluntari sau ai
funcţionarilor publici/salariaţilor civili contractuali ce îşi desfăşoară activitatea în structurile Ministerului
Apărării Naţionale sau în celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale sau din celelalte structuri ale
sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
e) sunt copii ai cadrelor militare în activitate, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, ai funcţionarilor
publici cu statut special, ai personalului civil, decedaţi, răniţi sau încadraţi în grad de invaliditate, conform
legii;
f) 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;
g) sunt absolvenţi ai colegiilor naţionale militare din promoţia curentă;
h) sunt soldaţi şi gradaţi profesionişti sau funcţionari publici/personal civil contractual din structuri ale
Ministerului Apărării Naţionale;
i) sunt rezervişti voluntari încadraţi în structuri ale Ministerului Apărării Naţionale;
j) sunt copii ai cadrelor didactice din sistemul civil de învăţământ.
Art. 33. – (1) Copiii cadrelor militare în activitate, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, ai
funcţionarilor publici cu statut special, ai personalului civil, decedaţi, răniţi sau încadraţi în grad de invaliditate,
conform legii, se înmatriculează în anul I în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion
Murgescu“, în limita cifrei de şcolarizare aprobate, fără să susţină testul grilă, dacă au participat la Examenul
naţional de bacalaureat, îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi „ADMIS“ la probele de selecţie,
în baza dosarului de candidat, numai în situaţia în care dosarul de candidat a fost avizat de Direcţia generală
management resurse umane.
(2) Locurile ocupate de candidaţii aflaţi în situaţia mai sus menţionată, se deduc din cifra de şcolarizare
aprobată pentru Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ pentru anul
şcolar 2018-2019.
CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale
Art. 34. – (1) La sosirea în unitate a candidaţilor se realizează instructajul pe linie de securitate şi
sănătate în muncă şi pe linie de apărare împotriva incendiilor, de către responsabilii unităţii.
(2) În caz de forţă majoră, Graficul-cadru poate fi modificat de către comisia de admitere cu
avizul Direcţiei generale management resurse umane.
Art. 35. – (1) Graficul de desfăşurare a concursului de admitere la Şcoala Militară de Maiştri
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, sesiunea I, cuprinde următoarele activităţi:
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Data

Ora
08.00
08.30– 11.00

13.08.2019
11.00-14.30
15.00-16.00
07.30

14.08.2019

începând cu ora
09.00
până la ora 14.30
15.00
15.00-16.00
16.00 – 17.00
17.30
07.30
începând cu ora
09.00
până la ora 14.30

15.08.2019

15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.30
18.00-19.00

16.08.2019

08.00
08.30 – 12.00

Activitatea
Prezentarea candidaţilor.
Instruirea candidaţilor, eliberarea legitimaţiilor de concurs şi
achitarea taxei de înscriere. Prezentarea comisiei de examen.
Cazarea candidaţilor.
Desfăşurarea probei psihotehnice pentru testarea răului de
mare la simulatorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
Afişarea rezultatelor probei psihotehnice.
Prezentarea candidaţilor declaraţi ,,ADMIS” la proba
psihotehnică.
Susţinerea testului grilă la limba engleză.
Verificarea testului grilă la limba engleză.
Afişarea rezultatelor testului grilă la limba engleză.
Depunerea contestaţiilor.
Rezolvarea contestaţiilor.
Afişarea rezultatelor finale.
Prezentarea candidaţilor declaraţi ,,ADMIS” la proba de limbă
engleză.
Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor la
matematică şi fizică.
Verificarea testului grilă de verificare a cunoştinţelor la
matematică şi fizică.
Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor
la matematică şi fizică.
Depunerea contestaţiilor.
Rezolvarea contestaţiilor.
Afişarea rezultatelor finale ale testului de verificare a
cunoştinţelor la matematică şi fizică
Afişarea rezultatelor finale ale admiterii şi ordinea de
ierarhizare a candidaţilor
Prezentarea candidaţilor declaraţi ,,ADMIS” la concursul de
admitere.
Repartizarea pe specialităţi militare.

(2) Graficul de desfăşurare a concursului de admitere la Şcoala Militară de Maiştri Militari a
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, sesiunea a II-a, cuprinde următoarele activităţi:
Data

Ora
08.00
08.30– 11.00

05.09.2019
11.00-14.30
15.00-16.00

Activitatea
Prezentarea candidaţilor.
Instruirea candidaţilor, eliberarea legitimaţiilor de concurs şi
achitarea taxei de înscriere. Prezentarea comisiei de examen.
Cazarea candidaţilor.
Desfăşurarea probei psihotehnice pentru testarea răului de mare
la simulatorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
Afişarea rezultatelor probei psihotehnice.
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Data

Ora
07.30

06.09.2019

începând cu ora
09.00
până la ora 14.45
15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
07.30
începând cu ora
09.00

07.09.2019

până la ora 14.30
15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

07.09.2019

17.30
până la ora 18.00
18.00-19.00

Prezentarea candidaţilor
psihotehnică.

Activitatea
declaraţi

,,ADMIS”

la

proba

Susţinerea testului grilă la limba engleză.
Verificarea testului grilă la limba engleză.
Afişarea rezultatelor testului grilă la limba engleză
Depunerea contestaţiilor
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale
Prezentarea candidaţilor declaraţi „ADMIS” la proba de limbă
engleză
Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor la
matematică şi fizică
Verificarea testului grilă de verificare a cunoştinţelor la
matematică şi fizică
Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor la
matematică şi fizică
Depunerea contestaţiilor
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale ale testului de verificare a
cunoştinţelor la matematică şi fizică
Afişarea rezultatelor finale ale admiterii şi ordinea de ierarhizare
a candidaţilor
Repartizarea pe specialităţi militare

Art. 36. – (1) Pentru a participa la sesiunea I şi, respectiv, sesiunea a II-a a concursului de admitere
organizat de Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, candidaţii
declaraţi „ADMIS” la probele de selecţie desfăşurate în Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare din ţară,
respectiv Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc sau Constanţa, vor executa, în afara vizitei
medicale de la spitalele militare judeţene, o examinare medicală specială la Centrul de Medicină Navală
Constanţa, anterior datei de prezentare la sediul şcolii (13.08.2019/05.09.2019), având caracter
eliminatoriu („APT/INAPT AMBARCARE”).
Art. 37. – (1) Dosarele candidaţilor declaraţi „NEADMIS”, „NEPREZENTAT”, „RESPINS”,
„RETRAS”sau “ELIMINAT” la concusul de admitere se transmit, după caz, altor unităţi/instituţii de
învăţământ, conform opţiunilor exprimate în cererea de înscriere sau la birourile de informare-recrutare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot restitui după afişarea rezultatelor finale, pe bază de
cerere scrisă, dosarele candidaţilor care solicită să participe ulterior, la admiterea în celelalte unităţi de
învăţământ posliceal militar sau în alte unităţi/instituţii învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei
Naţionale.
COMANDANTUL ŞCOLII MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI
A FORŢELOR NAVALE „Amiral Ion Murgescu”
Comandor
Viorel Vasile ROMAN
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