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Graficul de desfăşurare a admiterii la 

Cursul de formare a subofiţerilor în activitate 
SESIUNEA 2021 

 
Nr. 
crt. 

Activităţi 
Perioadă/ 

oră 

1 

Primirea dosarelor candidaţilor de la Birourile Informare-
Recrutare / instituţii de învăţământ militar (pentru candidaţii 
reorientaţi) şi completarea acestora cu documentele transmise pe 
adresa de email a şcolii de către candidaţi  

Până la 
03.11.2021 

2 
Verificarea dosarelor candidaţilor şi clarificarea aspectelor 
referitoare la documentele transmise 

04 - 09.11.2021 

3 
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea testului de verificare a 
cunoştinţelor 

10.11.2021 
până la ora 09.00 

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

10.11.2021 
între orele 09.00-10.30 

5 Susţinerea testului de verificare a cunoştinţelor 
10.11.2021 

începând cu ora 11.00 

6 
Afişarea rezultatelor provizorii ale testului de verificare a 
cunoştinţelor 

10.11.2021 
până la ora 17.00 

7 Depunerea contestaţiilor 
10.11.2021 

până la ora 18.00 

8 Soluţionarea contestaţiilor 
10.11.2021 

până la ora 19.00 

9 
Afişarea rezultatelor finale ale testului de verificare a cunoştinţelor 
şi a ierarhizării candidaţilor 

10.11.2021 
până la ora 20.00 

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

Începând cu 11.11.2021 

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 11.11.2021 

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

Începând cu 11.11.2021 

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 17.12.2021 

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

17.12.2021 

 


