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Data Ora Activitatea planificată Obs. 

PROBE ELIMINATORII 

12.09.2016 

800-900 
Accesul candidaţilor în Academie şi eliberarea 
legitimaţiilor de concurs pe baza cărţii de 
identitate. 

 

900-930 
Accesul candidaţilor în săli şi verificarea 
documentelor de identificare (carte de identitate şi 
legitimaţie de concurs). 

 

930-1200 
Susţinerea Probei pentru stabilirea nivelului de 
cunoaştere a unei limbi străine. 

 

1030 Afişarea grilei de corectare. 
 

Afişarea rezultatelor obţinute la proba pentru stabilirea 
nivelului de cunoaştere a unei limbi străine. 
Depunerea contestaţiilor la proba pentru stabilirea nivelului 
de cunoaştere a unei limbi străine în termen de 24 de ore din 
momentul afişării rezultatelor.  

* NOTA 

13.09.2016 

745-800 Accesul candidaţilor în Academie. 
 

800-1100 Proba de evaluare a aptitudinilor fizice (conform 
programării). 

 

800-1700 
Interviu pentru verificarea competenţelor de 
exprimare orală  (conform programării). 

 

Afişarea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii. 
 

14.09.2016 

745-800 Accesul candidaţilor în Academie.  

800-1100 Proba de evaluare a aptitudinilor fizice (conform 
programării). 

 

800-1700 
Interviu pentru verificarea competenţelor de 
exprimare orală (conform programării). 

 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba pentru stabilirea 
nivelului de cunoaştere a unei limbi străine. 
Afişarea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii. 

 



 
 

 

 

 
 

Data Ora Activitatea planificată Obs. 

PROBE DE CONCURS 

15.09.2016 

800-830 Accesul candidaţilor în Academie.  

830-930 
Accesul candidaţilor în săli şi verificarea 
documentelor de identificare (carte de identitate şi 
legitimaţie de concurs). 

 

930-1230 
Proba I scrisă 
Proba pentru evaluarea aptitudinilor 
necesare formării ofițerilor de informații 

 

1030 Afişarea baremului de corectare. 
 

16.09.2016 

800-830 Accesul candidaţilor în Academie.  

830-930 
Accesul candidaţilor în săli şi verificarea 
documentelor de identificare (carte de identitate şi 
legitimaţie de concurs). 

 

930-1230 
Proba II scrisă 
Proba pentru evaluarea nivelului de cultură 
generală 

 

1030 Afişarea grilei de corectare.  

Afişarea rezultatelor; depunerea contestaţiilor la probele scrise 
în termen de 24 de ore din momentul afişării rezultatelor. 

 

19.09.2016 
Rezolvarea contestaţiilor în termen de 48 de ore de la 
depunerea lor.  
Afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere 

 

 

*NOTĂ: Candidaţii care au depus contestaţii la proba de Limbă străină vor putea 
continua susţinerea celorlalte probe eliminatorii, până la rezolvarea 
contestaţiilor. 

 

    

 


