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GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A ADMITERII 

(1) „Programul de studii postliceale cu durata de 1 an” (formare subofiţeri): 
Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI 

PERIOADĂ/ 

ORĂ 

1 
Primirea dosarelor candidaţilor de la Birourile Informare-
Recrutare şi completarea acestora cu documentele transmise pe 
adresa de email a şcolii de către candidaţi  

Până la 
28.07.2021 

2 
Verificarea dosarelor candidaţilor şi clarificarea aspectelor 
referitoare la documentele transmise 

29 - 30.07.2021 

3 
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea testului de verificare a 
cunoştinţelor 

01.08.2021 
până la ora 08.00 

4 
Instructajul candidaţilor privind programul de desfăşurare a 
testului de verificare a cunoştinţelor 

01.08.2021 
ora 09.00 

5 Susţinerea testului de verificare a cunoştinţelor 
01.08.2021 

începând cu ora 10.00 

6 
Afişarea rezultatelor provizorii ale testului de verificare a 
cunoştinţelor 

01.08.2021 
până la ora 19.00 

7 Depunerea contestaţiilor 

01.08.2021 
până la ora 20.00 

(în termen de o oră de la 
afişarea tabelelor cu 
rezultatele probei) 

8 Soluţionarea contestaţiilor 

01.08.2021 
până la ora 21.00 

(în termen de o oră de la 
depunere) 

9 Afişarea rezultatelor finale ale testului de verificare a cunoştinţelor  
01.08.2021 

până la ora 21.00 

10 
Afişarea ierarhizării candidaţilor pe baza mediei de admitere 
pentru candidaţii care au fost declaraţi „PROMOVAT” la test. 

01.08.2021 
până la ora 22.00 

11 
Continuarea procesului de selecţie pentru candidaţii care au fost 
ierarhizaţi şi s-au încadrat în numărul de locuri. 

Începând cu 02.08.2021 

12 

Planificarea candidaţilor care nu au efectuat selecţia şi 
transmiterea tabelelor nominale către Centrele Zonale de Selecţie 
şi Orientare, în ordinea ierarhizării până la ocuparea locurilor 
scoase la concurs. 

Începând cu 02.08.2021 

13 
Afişarea pe site-ul şcolii, a datei şi locului prezentării în vederea 
susţinerii probelor de selecţie. 

Începând cu 02.08.2021 

14 Primirea rezultatelor obţinute de către candidaţi la selecţie Zilnic 

15 
Transmiterea către unităţile sanitare a situaţiei cu candidaţii 
declaraţi ”ADMIS” la selecţia în Centrele Zonale de Selecţie şi 
Orientare, în vederea efectuării examinării medicale. 

Zilnic după primirea 
situaţiei cu cei admişi la 

selecţie 

16 
Primirea rezultatelor obţinute de către candidaţi la examinarea 
medicală 

Zilnic 

17 
Afişarea rezultatelor finale pe site-ul şcolii, www.ncoacademy.ro, 

secţiunea Admitere 

La momentul ocupării 
locurilor conform 

planului de şcolarizare 
sau până la 31.08.2021 

18 
Afişarea pe site-ul şcolii, a datei de prezentare la şcoală şi a 
necesarului de  materiale, rechizite şi echipament sportiv 

01 – 03.09.2020 
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 (2) „Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani” (formare maiştri militari): 
Nr.crt. ACTIVITĂŢI PERIOADĂ/ORĂ 

1 
Primirea dosarelor candidaţilor de la Birourile Informare-Recrutare 
/ M.A.I / A.N.P. şi completarea acestora cu documentele transmise 
pe adresa de email a şcolii de către candidaţi 

Până la 
28.07.2021 

2 
Verificarea dosarelor candidaţilor şi clarificarea aspectelor 
referitoare la documentele transmise 

29 - 30.07.2021 

3 
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea testului de verificare a 
cunoştinţelor 

03.08.2021 
până la ora 08.00 

4 
Instructajul candidaţilor privind programul de desfăşurare a testului 
de verificare a cunoştinţelor 

03.08.2021 
ora 09.00 

5 Susţinerea testului de verificare a cunoştinţelor 
03.08.2021 

începând cu ora 10.00 

6 
Afişarea rezultatelor provizorii ale testului de verificare a 
cunoştinţelor 

03.08.2021 
până la ora 18.00 

7 Depunerea contestaţiilor 

03.08.2021 
până la ora 19.00 

(în termen de o oră de la 
afişarea tabelelor cu 
rezultatele probei) 

8 Soluţionarea contestaţiilor 

03.08.2021 
până la ora 20.00 

(în termen de o oră de la 
depunere) 

9 Afişarea rezultatelor finale ale testului de verificare a cunoştinţelor  
03.08.2021 

până la ora 20.00 

10 
Afişarea ierarhizării candidaţilor pe baza mediei de admitere pentru 
candidaţii care au fost declaraţi „PROMOVAT” la test. 

03.08.2021 
până la ora 21.00 

11 
Continuarea procesului de selecţie pentru candidaţii care au fost 
ierarhizaţi şi s-au încadrat în numărul de locuri. 

Începând cu 04.08.2021 

12 
Planificarea candidaţilor care nu au efectuat selecţia şi transmiterea 
tabelelor nominale către centrele zonale de selecţie şi orientare, în 
ordinea ierarhizării până la ocuparea locurilor scoase la concurs. 

Începând cu 04.08.2021 

13 
Afişarea pe site-ul şcolii, a datei şi locului prezentării în vederea 
susţinerii probelor de selecţie. 

Începând cu 04.08.2021 

14 Primirea rezultatelor obţinute de către candidaţi la selecţie Zilnic 

15 
Transmiterea către unităţile sanitare a situaţiei cu candidaţii 
declaraţi ”ADMIS” la selecţia în Centrele Zonale de Selecţie şi 
Orientare, în vederea efectuării examinării medicale. 

Zilnic după primirea situaţiei 
cu cei admişi la selecţie 

16 
Primirea rezultatelor obţinute de către candidaţi la examinarea 
medicală 

Zilnic 

17 
Afişarea rezultatelor finale pe site-ul şcolii, www.ncoacademy.ro, 

secţiunea Admitere 

La momentul ocupării 
locurilor conform planului de 
şcolarizare sau până la 

31.08.2021 

18 
Afişarea pe site-ul şcolii, a datei de prezentare la şcoală şi a 
necesarului de  materiale, rechizite şi echipament sportiv 

01 – 03.09.2021 

În scopul optimizării desfăşurării admiterii, comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 
„BASARAB I”/ preşedintele comisiei de admitere poate solicita eşalonului superior să modifice anumite măsuri organizatorice, în 
limitele prevăzute de graficul cadru şi de celelalte reglementări în vigoare privind admiterea în învăţământul postliceal, iar deciziile 
de această natură vor fi consemnate în procesul verbal final al admiterii.  


