ETAPELE ADMITERII
ÎN ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A
FORŢELOR AERIENE „TRAIAN VUIA”
ÎN ANUL 2020
Admiterea organizată în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Aeriene „Traian Vuia”, pentru anul de învăţământ 2020-2021, se desfăşoară în condiţii
speciale, adaptate la condiţiile de pandemie, cu respectarea tuturor restricţiilor pe plan
naţional astfel încât să se limiteze răspândirea infecţiei cu SARS COV-2.
Admiterea se desfăşoară on-line, prin corespondenţă între structurile cu atribuţii şi
competenţe în domeniu, fără a fi necesară prezenţa fizică a candidaţilor în incinta şcolii.
La admiterea organizată în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Forţelor Aeriene „Traian Vuia” participă numai candidaţii, ale căror dosare de candidat, au
fost întocmite de Birourile Informare Recrutare, conform reglementărilor în vigoare, iar
acestea au fost transmise și primite în şcoală până la data de 27.07.2020.
Candidaţii eligibili pentru ocuparea locurilor aprobate la arma aviaţie şi arma
radiolocaţie pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor trebuie să
deţină/obţină Certificat medical pentru personal aeronautic militar eliberat de către
Institutul de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu”
(INMAS), în urma parcurgerii vizitei medicale speciale.
Profil

MAIŞTRI
MILITARI

SUBOFIŢERI

Armă/specialitate militară
Arma Aviaţie / Toate specialităţile
militare
Radiolocaţie
Rachete şi artilerie antiaeriană
Arma Aviaţie / Aviaţie
Arma Aviaţie / Operator (controlor)
trafic aerian
Radiolocaţie
Rachete şi artilerie antiaeriană

Aptitudine
INMAS
Apt grupa IVa
Apt grupa IVc
-Nu necesităApt grupa IVa
Apt grupa IIIf
Apt grupa IVc
-Nu necesită-
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Candidatii, care nu au la dosar copie a diplomei de bacalaureat, sunt obligaţi ca până la data
de 29.07.2020 să trimită pe adresa de e-mail a şcolii - smmmsfa@yahoo.com sau la numărul de fax
0238.727.674, fotografie/scan lizibil a diplomei de bacaluareat sau a unei adeverinte din care să
reiasă clar media examenului de bacalaureat.

CONTACTUL CANDIDAŢILOR CU ŞCOALA, ÎN AMBELE SENSURI, SE FACE

PRIN TELEFON, FAX SAU E-MAIL :
WEBSITE-UL ŞCOLII: WWW.SMMMSFA.RO.
TELEFON/FAX: 0238.727.674
E-MAIL: SMMMSFA@YAHOO.COM
FAZA I
1. Primirea dosarelor de candidaţi şi constituirea bazei de date, care include toate
datele necesare ierarhizării şi departajării
2. Ierarhizarea candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere şi a
opţiunilor acestora, exprimate în cererea de înscriere; ATENŢIE ! - primează prima
opţiune exprimată în cererea de înscriere;
3. Contactarea candidaţilor, telefonic sau după caz prin adresa de e-mail, pentru
continuarea procesului de selecţie şi admitere şi solicită informaţii pentru completarea
bazei de date sau informează candidaţii, referitor la următoarele aspecte:
a) Toţi candidaţii eligibili, indiferent de circumstanţe, optează pentru admiterea
numai la un singur profil, fie pentru maiştri militari fie pentru subofiţeri, aşa cum au
optat în cererea de înscriere din dosarul de candidat;
b) Candidaţii care au dosare de candidat la profilul maiştri militari, întocmite atât
pentru Ministerul Apărării Naţionale cât şi pentru Ministerul Afacerilor Interne, indiferent
de circumstanţe, optează pentru admiterea numai la un singur beneficiar, fie pentru
Ministerul Apărării Naţionale fie pentru Ministerul Afacerilor Interne.
4. La toate probele de selecție, fiecare candidat trebuie să prezinte OBLIGATORIU
o adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data
eliberării, care să ateste că la momentul examinării este „clinic sănătos și nu se află în
evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase”
și care să cuprindă sintagma „eliberată pentru susţinerea probelor sportive, evaluării
psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar”.
La medii de admitere egale, departajarea candidaţilor, se realizează după
următoarele criterii:
a) nota obţinută la proba scrisă Limba şi literatura română din cadrul examenului
de bacalaureat;
b) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului şi specializării din cadrul
examenului de bacalaureat;
c) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării din cadrul
examenului de bacalaureat;
Candidaţii care, după prima ierarhizare, au dosarul de candidat
complet, cu toate etapele de selecţie parcurse pentru opţiunea exprimată în dosarul
de candidat, sunt confirmaţi ca fiind declaraţi „ADMIS”.

FAZA II
1. După prima ierarhizare, candidații care nu au susținut probele de selecție , vor fi
planificaţi pentru susţinerea probelor de selecție aptitudinală şi medicală, în ordinea
ierarhizării, până la ocuparea locurilor aprobate
2. Candidaţii vot fi contactaţi în vederea anunţării datei participării la selecţie, la
centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO), la unităţile sanitare pentru efectuarea
Examinării medicale sau la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială
„General doctor aviator Victor Anastasiu” pentru obţinerea Certificatului medical pentru
personal aeronautic militar;
3. Ierarhizarea si planificarea la selecţie se afișează la www.smmmsfa.ro;
4. Candidaţii care nu pot fi contactaţi să confirme participarea la probele de
selecţie sau nu se prezintă la probele de selecţie sunt declaraţi „NEPREZENTAT”
sau „RETRAS”, după caz;
5. Candidaţii care nu promovează una dintre etapele de selecţie, sunt declaraţi
„RESPINS” şi nu mai continuă procesul de admitere;
FAZA III
1. În urma desfăşurării etapelor de admitere descrise la Faza I şi Faza II, candidaţii
care sunt declaraţi „RESPINS”, „INAPT”, ”ELIMINAT” sau „RETRAS” nu mai continuă
procesul de admitere.
2. Vor fi contactaţi următorii candidaţi ierarhizaţi, pentru parcurgerea etapelor de
selecţie şi admitere, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere; numărul de
candidaţi contactaţi în vederea selecţiei şi admiterii este egal cu numărul de candidaţi care,
după prima ierarhizare sunt declaraţi „RESPINS”, „INAPT”, ”ELIMINAT” sau
„RETRAS”;
Pentru admiterea în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Aeriene „Traian
Vuia” în anul şcolar 2020-2021, nu se percep taxe de înscriere.
Un procent de 25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari,
va fi rezervat absolvenţilor colegiilor naţionale militare conform legislaţiei şi
regulamentelor în vigoare.
Dosarele de candidaţi care ajung la instituţia noastră după data stabilită de
reglementări, respectiv 27.07.2020, nu se mai introduc în baza de date şi nu participă la
procesul de admitere în şcoală;

