NECLASIFICAT
Exemplar unic

ROM ANI A
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Direcţia generală management resurse umane
Nr. D.G.M.R.U. SL din Q3. pt . 1.019

DISPOZIŢIE
PENTRU APROBAREA PROBELOR DE CONCURS ŞI A GRAFICULUI-CADRU PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE STUDII
UNIVERSITARE MILITARE, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

în baza prevederilor art. 176 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011» eu
modificările şi completările ulterioare,
pentru aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi alin. (3) din Instrucţiunile privind recrutarea,
selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României aprobate prin Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 17 alin, (2) şi ale art. 40 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,
şeful Direcţiei generale management resurse umane emite prezenta dispoziţie.
Art. 1. - Admiterea în instituţiile de învăţământ superior militar, în anul universitar 2019-2020, se
desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative specifice emise la nivel naţional de către
Ministerul Educaţiei Naţionale şi ale „I.M, —3/60, Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul universitar militar”., aprobată prin Dispoziţia şefului Direcţiei management
resurse umane nr. D.MJR.U. - 4/2015.
Art. 2. - (1) Se aprobă „Probele de concurs şi ponderile rezultatelor acestora în media de admitere
la programele universitare militare, în anul universitar 2019-2020”, prevăzute în anexa nr. 1, care este
parte integrantă a prezentei dispoziţii.
(2) Nota minimă de admitere la proba de limba engleză, probă eliminatorie, este 6,00.
(3) Nota minimă de admitere pentru fiecare probă de concurs, alta decât limba engleză, este 5,00.
(4) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licenţă este 5,00.
(5) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de maşter este 6,00.
(6) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de doctorat este 7,00.
Art. 3. - Se aprobă „Graficul-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele
universitare militare, în anul universitar 2019-2020”, prevăzut în anexa nr. 2, care este parte integrantă a
prezentei dispoziţii,

_

Art, 4. ~ (1) Regulamentul propriu/metodologia organizării şi desfăşurării ad
de studii universitare, elaborat/elaborată de fiecare instituţie de învăţământ superior
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se actualizează, cu aprobarea senatului universitar, în conformitate cu modificările legislative adoptate pe
plan naţional cu informarea candidaţilor şi a Direcţiei generale management resurse umane,
(2) Instituţiile de învăţământ superior militar organizatoare elaborează, în baza grafi cui ui-cadra,
calendarul

desfăşurării

activităţilor din

cadrul admiterii

care

se anexează

la regulamentul

propriu/metodologia organizării şi desfăşurării admiterii la programele de studii universitare.
(3) în calendarul desfăşurării activităţilor din cadrul admiterii se prevede timp pentru depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la probele de concurs.
(4) Instituţiile de învăţământ superior militar înscriu în regulamentul propriu/metodologia
organizării şi desfăşurării admiterii, următoarele:
a) modul de repartizare pe arme/specialităţi militare a candidaţilor declaraţi „ADMIS” la concursul
pentru programele de studii universitare militare de licenţă, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate, a opţiunilor
personale exprimate în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale de admitere şi a rezultatelor examinării
medicale şi psihologice;
b) modul de participare la concursul de admitere a candidaţilor care se înscriu pe locurile pentru mai
mulţi beneficiari din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
c) repartizarea candidaţilor declaraţi „ADMIS” pe locurile beneficiarilor pentru care au candidat.
Art. 5. - Taxele de înscriere/şcolarizare şi modul de asigurare a cazării şi hrănirii pe timpul
desfăşurării concursurilor de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor de către instituţiile de învăţământ
superior militar organizatoare, prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul instituţiei.
Art. 6. - Dispoziţia intră în vigoare la data aprobării.
Art. 7. - Dispoziţia se publică pe paginile de INTRAMAN şi INTERNET ale Direcţiei generale
management resurse umane şi în baza de date legislativă LEXMIL.
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Anexa 1
(art. 2)
PROBELE DE CONCURS ŞI PONDERILE REZULTATELOR ACESTORA
ÎN MEDIA DE ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
A. PROGRAME UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
1. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I”
Bucureşti, B-duL George Coşbuc nr.39-49, Sector 5, Tel: 021.335.46.60; Fax: 021.335.57.63
Nr.
crt.

Denumirea
facultăţii

Domeniul de
licenţă
Forma de
învăţământ

Inginerie
aerospaţiaiă
- cu frecvenţă
FACULTATEA
DE AERONAVE
ŞI
AUTOVEHICULE
MILITARE
Ingineria
autovehiculelor
- cu frecvenţă

1.

FACULTATEA
DE SISTEME
INTEGRATE DE
ARMAMENT,
GENIU ŞI
MECATRONICĂ

Inginerie de
armament,
rachete şi muniţii
~ cu frecvenţă

Specializarea
Durata studiilor
Aeronave şi motoare de
aviaţie
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Echipamente şi
instalaţii de aviaţie
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Blindate, automobile şi
tractoare
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Echipamente şi sisteme
de comandă şi control
pentru autovehicule
4 ani
(locuri finanţate de ia
buget şi locuri cu taxă)
Armament, aparatură
artileristică şi sisteme
de conducere a focului
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Armament, rachete,
muniţii de aviaţie şi
sisteme de salvare
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Materiale energetice şî
apărare CBRN
4 ani

Inginerie
genistică
- cu frecvenţă

(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Muniţii, rachete,
explozivi şî pulberi
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Sisteme pentru baraje
de mine, distrugeri şi
mascare
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
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Probele de concurs şi ponderea rezultatelor
acestora în media de admitere

PENTRU LOCURILE FINANŢATE DE LA
BUGET
Proba 1 - Limba engleză - probă eliminatorie,
test grilă, durata - 90 de minute, nota minimă de
admitere 6,00.
Proba 2 - Matematică - Fizică - test grilă, 9
probleme la disciplina Matematică şi 6
probleme Ia disciplina Fizică, durata - 150 de
minute, nota minimă de admitere 5,00.
Pondere în media de admitere - 90%.
Media examenului de bacalaureat - pondere în
media de admitere - 10%.
Media generală minimă de admitere 5,00.
PENTRU LOCURILE CU TAXĂ
Concurs de dosare - admitere în limita
numărului de locuri aprobat, în ordinea
descrescătoare a mediei examenului de
bacalaureat.
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Nr.
crt.

2.

Denumirea
facultăţii

FACULTATEA
DE SISTEME
INTEGRATE DE
ARMAMENT,
GENIU Şl
MECATRONICĂ

Domeniul de
licenţă
Forma de
învăţământ

Inginerie civilă
- cu frecvenţă

Inginerie
geodezică

cu frecvenţă

3.

4.

FACULTATEA
DE
COMUNICAŢII
ŞI SISTEME
ELECTRONICE
PENTRU
APĂRARE ŞI
SECURITATE

FACULTATEA
DE SISTEME
INFORMATICE
ŞI SECURITATE
CIBERNETICĂ

Inginerie
electronică,
telecomunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
- cu frecvenţă

Calculatoare şi
tehnologia
in formaţiei
- cu frecvenţă

Ingineria
sistemelor

cu frecvenţă

Specializarea
Durata studiilor
Construcţii şî
fortificaţii
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Drumuri, poduri şi
infrastructuri militare
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Topogeodezie şi
automatizarea
asigurării
topogeodezice
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şî locuri cu taxă)
Comunicaţii pentru
apărare şi securitate
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Echipamente şi sisteme
electronice militare
4 an i
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Echipamente şi sisteme
electronice militare,
electron icăradioelectronică de
aviaţie
4 an i
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Calculatoare şi sisteme
informatice pentru
apărare şi securitate
naţională
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
Ingineria şi securitatea
sistemelor informatice
militare
4 ani
(locuri finanţate de la
buget şi locuri cu taxă)
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Probele de concurs şi ponderea rezultatelor
acestora în media de admitere

PENTRU LOCURILE FINANŢATE DE LA
BUGET
Proba 1 —Limba engleză - probă eliminatorie,
test grilă, durata - 90 de minute, nota minimă de
admitere 6,00.
Proba 2 ~ Matematică - Fizică ~ test grilă, 9
probleme la disciplina Matematică şi 6
probleme la disciplina Fizică, durata - 150 de
minute, nota minimă de admitere 5,00.
Pondere în media de admitere - 90%.
Media examenului de bacalaureat - pondere în
media de admitere - 10%.
Media generală minimă de admitere 5,00.
PENTRU LOCURILE CU TAXĂ
Concurs de dosare - admitere în limita
numărului de locuri aprobat, în ordinea
descrescătoare a mediei examenului de
bacalaureat.
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2.
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
Bucureşti, Şos, Panduri nr. 68-72, sector 5, Tei: 021.319.48.66, Fax: 021.319.48.66
Nr,
crt.

Denumirea
facultăţii

Domeniul de
licenţă
Forma de
învăţământ

Specializarea
Durata studiilor

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora tn
media de admitere

Proba 1 - Limba engleză - probă eliminatorie, test
grilă, durata - 90 de minute, nota minimă de admitere

6,00.
Logistică
3 ani

FACULTATEA
DE COMANDĂ ŞI
STAT MAJOR

Ştiinţe militare,
informaţii şi
ordine publică
- cu frecvenţă
locuri Ia buget

Conducere interarme
- Forţe Aeriene
3 ani
(în condiţiile alocării
cifrei de şcolarizare)

Proba 2 — Matematică şi Economie - test grilă
(ponderea itemilor: 2/3 la disciplina Matematică şi
1/3 la disciplina Economie), durata - 180 de minute,
nota minimă de admitere 5,00.
MA* - P2
Media generală minimă de admitere 5,00._______
Proba 1 - Limba engleză - probă eliminatorie, test
grilă, durata - 90 de minute, note minimă de admitere
6,00.
Proba 2 - Matematică şi Geografie - test grilă
(ponderea itemilor: 2/3 la disciplina Matematică şi
1/3 la disciplina Geografie), durata - 180 de minute,
nota minimă de admitere 5,00.
MA* = P2

Comunicare publică
şi interculturală în
domeniul securităţii şi
apărării
3 ani

2.

FACULTATEA
DE SECURITATE
Şl APĂRARE

Ştiinţe militare,
informaţii şi
ordine publică
- cu frecvenţă
locuri cu taxă

Securitate şi apărare
3 ani

Sisteme
informaţionale
3 ani

Media generală minimă de admitere 5,00._______
Examenul constă în susţinerea orală. în faţa comisiei
de examen, a unui eseu argumentativ la disciplina
Limba şi literatura română.
ME = nota obţinută la eseu ~ pondere în media de
admitere - 70%, nota minimă de admitere 5,00.
MB = Media examenului de bacalaureat * - pondere
în media de admitere - 30%.
MA** = 0,7xME+0s3xMB
Media generală minimă de admitere 5,00.
Examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei
de examen, a unui eseu motivaţional la disciplina
Istorie.
ME = nota obţinută la eseu - pondere în media de
admitere ~ 70%, nota minimă de admitere 5,00.
MB - Media examenului de bacalaureat - pondere
în media de admitere - 30%.
MA** - 0,7xME+0,3xMB
Media generală minimă de admitere 5,00._______
Examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei
de examen, a unui eseu argumentativ la disciplina
TIC * Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
ME = nota obţinută la eseu - pondere în media de
admitere - 70%, nota minimă de admitere 5,00.
MB = Media examenului de bacalaureat** - pondere
în media de admitere - 30%.
MA** - 0,7xME+0,3xMB
Media generală minimă de admitere 5,00._______

Notă:
La medii de admitere egale departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza mediei examenului de bacalaureat şi a notelor
obţinute la examenul de bacalaureat la următoarele discipline: 1-proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare; 2 proba scrisă ia alegere în funcţie de filieră, profil, specializare; 3-Limba şi literatura română.
* La medii de admitere egale departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza notelor obţinute la examenul de bacalaureat la
următoarele discipline: 1- Limba şi literatura română; 2-proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare; 3-proba scrisă
la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare.
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3. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”
Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 3-5, Tel: 0269/432990, Fax: 0269.21,55.54
Nr.
crt.

1.

2.

Denumirea facultăţii

FACULTATEA DE
ŞTIINŢE
MILITARE

Domeniul de
licenţă
Forma de
învăţământ

Ştiinţe militare,
informaţii şi
ordine publică
- cu frecvenţă

Leadership militar
3 ani
(locuri finanţate de la
buget)

Ştiinţe militare,
informaţii şi
ordine publică
- cu frecvenţă

Managementul
organizaţiei,
3 ani
(locuri finanţate de la
buget))

FACULTATEA DE
MANAGEMENT
MILITAR
Inginerie şi
managements
- cu frecvenţă

Ştiinţe militare,
informaţii şi
ordine publică
- cu frecvenţă

3.

FACULTATEA DE
ŞTIINŢE
ECONOMICE Şl
ADMINISTRATIVE
r

Specializarea
Durata studiilor

Contabilitate
- cu frecvenţă

Ştiinţe
administrative
- cu frecvenţă

Inginerie şi
management în
domeniul
comunicaţiilor militare
4 ani
(locuri finanţate de la
buget)

Management
economicofinanciar
3 ani
(locuri finanţate de la
buget)
Contabilitate şi
informatică de gestiune
3 ani
(locuri finanţate de la
buget)

Administraţie publică
3 ani
(locuri finanţate de la
buget)
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Probele de concurs şi ponderea acestora în
media de admitere

Proba 1 - Limba engleză - probă
eliminatorie, test grilă, durata - 90 de minute,
nota minimă de admitere - 6,00.
Proba 2 -- Matematică - test grilă, durata 180 de minute.
Pondere în media de admitere - 100 %.
Media minimă de admitere - 5,00.
Proba 1 - Limba engleză - probă
eliminatorie, test grilă, durata - 90 de minute,
nota minimă de admitere - 6,00.
Proba 2 - Matematică - test grilă, durata 180 de minute.
Pondere în media de admitere - 100 %.
Media minimă de admitere - 5,00.
Proba 1 - Limba engleză - probă
eliminatorie, test grilă, durata - 90 de minute,
nota minimă de admitere - 6,00.
Proba 2 - Matematică-Fizică - test grilă,
durata ~ 180 de minute.
Ponderea itemilor la disciplina Matematică
este de 2/3 din totalul ¿ternilor.
Ponderea itemilor ta disciplina Fizică este de
1/3 din totalul itemilor.
Ponderea în media de admitere 100%
Media minimă de admitere - 5,00.

Proba 1 - Limba engleză ~ probă
eliminatorie, test grilă, durata - 90 de minute,
nota minimă de admitere - 6,00.
Proba 2 - Matematică - test grilă, durata 180 de minute.
Pondere în media de admitere - 100 %.
Media minimă de admitere - 5,00,
Proba I - Limba engleză - probă eliminatorie,
test grilă, durata - 90 de minute, nota minimă de
admitere 6,00.
Proba 2 - Limba română şi comunicare - test
grilă, durata - 180 de minute.
Pondere în media de admitere -100 %.
Media minimă de admitere ~ 5,00.
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4.
ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”
Braşov, Str. Mihai Viteazul nr.160, Tel: 0268/423421, Fax: 0268,42.20.04
Nr.
crt.

!,

2.

Denumirea
facultăţii

Domeniul de
licenţă
Forma de
învăţământ

Specializare
Durata studiilor

Ştiinţe militare,
informaţii şi
ordine publică
~ cu frecvenţă

Management în aviaţie
3 ani
(locuri finanţate de la buget)
Managementul traficului
aerian
3 ani
(locuri finanţate de la buget)
Managementul sistemelor
de rachete şi artilerie
antiaeriană
3 ani
(locuri finanţate de ia buget)
Managementul sistemelor
de supraveghere aeriană
3 ani
(locuri finanţate de la buget)

FACULTATEA
DE
MANAGEMENT
AERONAUTIC

FACULTATEA
DE SISTEME
DE
SECURITATE
AERIANĂ

Probele de concurs şi ponderea acestora în
media de admitere

Proba 1 - Limba engleză - probă
eliminatorie, test grilă, durata - 90 de minute,
nota minimă de admitere 6,00.
Proba 2 - Matematică - test grilă, durata
120 de minute, nota minimă de admitere 5,00.
Pondere în media de admitere - 90%.
Media examenului de bacalaureat - pondere în
media de admitere - 10%.
Media generală minimă de admitere 5,00.

5. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Constanţa, Str. Fulger »tui nr. 1, TeL/Fax: 0241,64.30.96
Nr,

Denumirea

cri.

facu ltăţii

Domeniu! de
licenţă,
Forma de
învăţământ

Inginerie
marină şi
navigaţie,
- cu

frecvenţă

Arhitectură
navală*,
- cu frecvenţă
1.

FACULTATEA
DE INGINERIE
rMARINĂ

Inginerie
electrică,

cu frecvenţă
Inginerie
marină şi
navigaţie,
- cu

frecvenţă

Specializarea
Durata studiilor

Navigaţie,
hidrografic şi
echipamente
navale
4
ani
(iocuri finanţate
de la buget)
Electromecanică
navală
4 ani
(locuri finanţate
de la buget)
Arhitectură
navală*
Electromecanică
4 ani
(locuri finanţate
de la buget)
Electromecanică
navală
4 ani
(locuri cu taxă)

P robele d e con cu rs şi.p on d erea rezu ltatelor acestora în m edia
d e ad m itere

PENTRU LOCURILE FINANŢATE DE LA BUGET
Proba 1 ~ Limba engleză - probă eliminatorie, test grilă,
durata - 90 de minute, nota minimă de admitere 6,00.
Proba 2 de concurs -Matematică * test grilă, durata - 180
minute, nota minimă de admitere 5.00,
Pondere în media de admitere - 100%.
Media generală minimă de admitere 5,00.
* -Concursul de admitere se desfăşoară la Academia Navală
"Mircea cel Bătrân”. Cursurile din programa universitară se
vor desfăşura în cadrul Universităţii "Dunărea de Jos” din
Galaţi, Facultatea de Arhitectură Navală.

PENTRU LOCURILE CU TAXA
Concurs de dosare, media de admitere fiind nota obţinută la
examenul de Bacalaureat

La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor II departajaţi
după următoarele criterii:
1 - tipui modulului de Matematică urmat în liceu, cu prioritatea
M rnate-info, M_şt-nat, M_tehnologic;
2 - nota ia Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat.
PENTRU OBŢINEREA UNEI BURSE DE STUDII

Inginerie
electrică,
_ cu

frecvenţă

Electromecanică
4 ani
(locuri cu taxă)

Proba de concurs * Test grilă la Matematică - proba se ia în
considerare dacă este promovată cu ce! puţin nota 5,00. Ponderea:
100% nota la Matematică.
La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi
după următoarele criterii:
1 - media obţinută la examenul de Bacalaureat,
2 - nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat.
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Nr.
crt.

Denumirea
facultăţii

Domeniul de
licenţă,
Forma de
învăţământ
Inginerie
marină şi
navigaţie,
- cu

frecvenţă
redusă
Inginerie
electrică,
- cu

frecvenţă
redusă
Inginerie
marină şi
navigaţie,
- cu

frecvenţă

\

1.

FACULTATEA
DE NAVIGAŢIE
ŞI
MANAGEMENT
NAVAL

In g in erie şi
m an agem en t
naval şi
p ortuar,

- cu
frecvenţă

Inginerie
marină şi
navigaţie,
- cu

frecvenţă
redusă

Specializarea
Durata studiilor

Electromecanică
navală
4 ani
(locuri cu taxă)

Electromecanică
4 ani
(locuri cu taxă)
Navigaţie şi
transport
maritim şi fluvial
4 ani
(locuri cu taxă)

Inginerie şi
management
naval şi
portuar
4 ani
(locuri cu taxă)

Navigaţie şi
transport
maritim şi fluvial
4 ani
(locuri cu taxă)

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media
de admitere

Concurs de dosare, media de admitere fiind nota
obţinută ia examenul de Bacalaureat
La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi
departajaţi după următoarele criterii;
1 - tipul modulului de Matematică urmat în liceu, cu
prioritatea M_mate-info, M şt-naţ, M tehnologic;
2 - nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat.

PENTRU LOCURILE CU TAXĂ
Concurs de dosare, media de admitere fiind nota
obţinută la examenul de Bacalaureat
La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi
departajaţi după următoarele criterii:
1- tipul modulului de Matematică urmat în liceu, eu
prioritatea M mate-info, M şt-nat, M_jehnologic,
2-nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat
PENTRU OBŢINEREA UNEI BURSE DE STUDII
Proba de concurs ■- Matematică, test grilă (180 minute) nota minimă de admitere 5,00.
Ponderea: 100% nota la Matematică.
La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi
departajaţi după următoarele criterii:
1 - media obţinută Îa examenul de Bacalaureat.
2 - nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat.
Concurs de dosare, media de admitere fiind nota
obţinută la examenul de Bacalaureat
La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi
departajaţi după următoarele criterii:
1- tipul modulului de Matematică urmat în liceu, cu
prioritatea M mate-info, M şt-nat, M tehnologic,
2-nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat

6.
INSTITUTUL MEDICO-MILITAR
Bucureşti, Str. Institutului de Medicină Militară nr. 5-7, sector 1, Tel: 021/3120193,
Fax: 021.22.30.61
Nr.
crt.

1.

Denumirea
facultăţii
INSTITUTUL
MEDICO MILITAR

j

Domeniul de
licenţă
Forma de
învăţământ

Specializarea
Durata studiilor

Sănătate
- cu frecvenţă

Medicină generală
Medicină dentară
6 ani
(locuri finanţate de la
buget)

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în
media de admitere
Proba 1 - Limba engleză - probă eliminatorie, test
grilă, durata - 90 de minute, nota minimă de admitere
6,00.
Proba eliminatorie la limba engleză se planifică şi
organizează de către Institutul Medico-Militar, iar data |

ÑECLAS {FICAT

Farmacie
5 ani

(locuri finanţate de la
buget)

susţinerii va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp
util.
Probele de concurs, ponderea disciplinelor/a
mediei de bacalaureat în media generală de admitere
sunt stabilite de către Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, respectiv,
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu
Mureş.
Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de
admitere
se
fac
în
conformitate
cu
regulamentele/metodologiile elaborate de către
instituţiile organizatoare; Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, respectiv,
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu
Mureş.______________________________________

B. PROGRAME UNIVERSITARE DE MASTER
I. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I”
Bucureşti» B-duI. George Coşbuc nr.39—49, Sector 5, Tel: 021335.46.60; Fax: 021.335.57.63
Nr.
crt.

Denumirea
ţacuităţii

FACULTATEA
DE AERONAVE
ŞI
AUTOVEHICU
T /JEL
1?r M
i ! I TJ. A D I T
JL
1YAJUU&

2.

FACULTATEA
DE SISTEME
INTEGRATE DE
ARMAMENT,
GENIU Şl
MECATRONICĂ

FACULTATEA
DE
COMUNICAŢII
ş f e l STEME
ELECTRONICE
PENTRU
APĂRARE ŞI
SECURITATE

FACULTATEA
DE SISTEME
INFORMATICE

Şi
SECURITATE
CIBERNETICĂ

Domeniu! de master
Forma de
învăţământ

Inginerie
aerospaţială
- cu frecvenţă

Ingineria
autovehiculelor
- cu frecvenţă

Inginerie genistică,
inginerie de
armament, rachete
şi muniţii
- cu frecvenţă

Inginerie
electronică,
telecomunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
- cu frecvenţă

Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei
- cu frecvenţă

Specializarea
Durata studiilor

Ingineria sistemelor
aeronautice
1,5 ani
(locuri finanţate de la buget şi
_______locuri cu taxă)
Echipamente şi tehnologii în
ingineria autovehiculelor
1,5 ani
(locuri finanţate de la buget şi
_______locuri cu taxă)
___
Inginerie pentru sisteme
mecanice speciale de
apărare şi securitate
1,5 ani
(locuri finanţate de Ia buget şi
_______locuri cu taxă)______
Securitatea la încărcări
extreme a structurilor
î ,5 ani
(locuri finanţate de la buget şi
_______locuri cu taxă)
Ingineria sistemelor de
comunicaţii şi securitate
electronică
2 ani
(locuri finanţate de la buget şi
_______locuri cu taxă)
Electronică aplicată în
robotică pentru securitate şi
apărare
1,5 ani
(locuri finanţate de la buget şi
_______locuri cu taxă)
Securitatea tehnologiei
informaţiei
1,5 ani
(locuri finanţate de la buget şi
locuri cu taxă)

NECLASIFICAT
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Probele de concurs şi ponderea rezultatelor
acestora în media de admitere

PENTRU LOCURILE FINANŢATE DE
LA BUGET
Proba 1 - Limba engleză ~ probă
eliminatorie, test grilă, durata - 90 de minute,
nota minimă de admitere 6,00.
Proba 2 ~ Disciplină de specialitate probă scrisă.
Pondere în media de admitere - 100%.
Media generală minimă de admitere 6,00.
PENTRU LOCURILE CU TAXĂ
Disciplină de specialitate - colocviu oral,
nota minimă de admitere 6,00.
Pondere în media de admitere - 60%.
Media examenului de licenţă - pondere în
media de admitere - 20%.
Media anilor de studii de licenţă - pondere
în media de admitere - 20%.
Media generală minimă de admitere 6,00.
Admitere în limita numărului de locuri
aprobat, în ordinea descrescătoare a mediei
de admitere.

NECLASIFICAT

2.
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROLI”
Bucureşti, Şos. Panduri nr. 68-72, sector 5, Tel: 021.319.48.66, Fax: 021.319.48.66
Nr.
crt.

Denumirea
facultăţii

Domeniul de
master
Forma de
învăţământ

Ştiinţe militare
2 ani
Cu frecvenţă,
locuri la buget

Specializarea
Durata studiiior
Conducere interarme-Forţe
Terestre
Conducere interarme-Forţe
Aeriene
Conducere interarme-Forţe
Navale
Management logistic
Management economicofinanciar

1.

FACULTATEA DE
COMANDĂ ŞI
STAT MAJOR

Ştiinţe militare
2 ani
Cu frecvenţă
redusă, locuri
cu taxâ

Ştiinţe militare
2 ani
Cu frecvenţă,
locuri la buget şi
locuri eu taxâ

2.

FACULTATEA DE
SECURITATE ŞI
APĂRARE

Conducere interarme-Forţe
Terestre
Conducere interarme-Forţe
Aeriene
Conducere interarme-Forţe
Navale
Management logistic
Management economicofînanciar

Protecţia infrastructurilor
critice

Conducere comunicaţii,
tehnologia informaţiei şi
apărare cibernetică
Informaţii şi
securitate
naţională
2 ani
Cu frecvenţă,
locuri finanţate
de la buget

Conducere - informaţii
pentru apărare

Informaţii şi
securitate
naţională
2 ani
Cu frecvenţă,
locuri cu taxă

Comunicare publică în
domeniul securităţii şi
_______apărării_______
Securitate şi apărare
Managementul crizelor şi
prevenirea conflictelor
Managementul programelor
_______ şi proiectelor
NECLAStFICAT
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Probele de concurs şi ponderea rezultatelor
acestora în media de admitere

Proba 1 - Limba engleză - probă eliminatorie,
test grilă, durata - 90 de minute, nota minimă de
admitere 6,00.
Proba 2 - Tactică - probâ practic-aplicativâ,
durata - 360 de minute, nota minimă de
admitere 5,00. Pondere în media de admitere 60%.
Proba 3 - Specialitate - examen scris, test
griîâ, durata - 180 de minute, nota minimă de
admitere 5,00. Pondere în media de admitere -•
40%.
MA = Q,6xP2+0,4xP3
Media generală minimă de admitere 6,00*.

Eseu - examen oral susţinut în faţa comisiei
de examen.
MA = media aritmetică a notelor acordate de
meţnbrii comisiei de examen, calculată cu
două zecimale, fără rotunjire.
Media generală minimă de admitere 6,00**.
Proba 1 - Limba engleză - probâ eliminatorie,
test grilă, durata - 90 de minute, nota minimă de
admitere 6,00.
Proba 2 - Tactică - probâ practic-aplicativâ,
durata - 360 de minute, nota minimă de
admitere 5,00. Pondere în media de admitere 60%.
Proba 3 ~ Specialitate - examen scris, test
grilă, durata - 180 de minute, nota minimă de
admitere 5,00. Pondere în media de admitere 40%.
MA - 0,6xP2+0,4xP3
Media generală minimă de admitere 6,00.
Proba 1 - Limba engleză - probă eliminatorie,
test grilă, durata - 90 de minute, nota minimă de
admitere 6,00.
Proba 2 - Eseu, nota minimă de admitere
5,00. Pondere în media de admitere -■ 60%.
Proba 3 - Specialitate - examen scris, test
grilă, durata - 180 de minute, nota minimă de
admitere 5,00. Pondere în media de admitere 40%,
MA = 0,6xP2+0,4xP3
Media generală minimă de admitere
6,00***.________________________________
Examen oral pe baza unui eseu elaborat de
candidat şi prezentat în faţa comisiei de
examen.
MA = media aritmetică a notelor acordate de
membrii comisiei de examen, calculată cu
două zecimale, fără rotunjire.
Media generală minimă de admitere 6,00.

NECLASIFICAT

Denumirea
facultăţii

Nr.
crt.

Domeniul de
maşter
Forma de
învăţământ

Specializarea
Durata studiilor

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor
acestora în media de admitere

Managementul securităţii
cibernetice****

3.

DEPARTAMENTUL
REGIONAL DE
STUDII PENTRU
MANAGEMENTUL
RESURSELOR DE
APĂRARE

Informaţii şi
securitate
naţională
2 ani

Managementul resurselor
organizaţiei

Cu frecvenţă,
locuri cu taxă

Examen oral pe baza unui eseu elaborat de
candidat şi prezentat în faţa comisiei de
examen.
MA = media aritmetică a notelor acordate de
membrii comisiei de examen, calculată cu
două zecimale, fără rotunjire.
Media generală minimă de admitere 6,00.

Notă:
* La medii de admitere egale departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza notei la Proba 2 şi a criteriilor suplimentare
stabilite de comisia de admitere.
** Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie va fi utilizat criteriul mediei examenului de licenţă.
*** La medii de admitere egale departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza notei la Proba 3 şî a criteriilor suplimentare
stabilite de comisia de admitere.
**** în condiţiile obţinerii avizului favorabil din partea ARAC1S.

3. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”
Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 3-5, Tel: 0269/432990, Fax: 0269.21.55.54
Nr.
crt,

Denumirea facultăţii

Domeniul de
maşter
Forma de
învăţământ

L

FACULTATEA DE
ŞTIINŢE
MILITARE

Ştiinţe militare
- cufrecvenţă

2,

FACULTATEA DE
MANAGEMENT
MILITAR

Ştiinţe militare
- cufrecvenţă

Specializarea
Durata studiilor

Probele de concurs şi ponderea
acestora în media de admitere

Leadership organ izaţional
2 ani (locuri finanţate de la
buget şi cu taxă)
Intelîigence în organizaţii
2 ani (locuri finanţate de la
buget şi cu taxă)
Managementul
capabilităţilor
organizaţionale
2 ani (locuri finanţate de Sa
buget şi cu taxă)
Management şi tehnologie
2 ani (locuri finanţate de la
buget şi cu taxă)

Probă - interviu - verificare a cunoştinţelor
m domeniul programului de studii, nota
minimă de admitere 5.00.
Admitere se efectuează în limita numărului
de locuri aprobat, în ordinea descrescătoare
a mediei de admitere, calculată ca medie
aritmetică, cu două zecimale fără rotunjire,
între nota obţinută la interviu şi media
examenului de licenţă.
Media generală minimă de admitere 6,00.

4.
ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”
Braşov, Str. Mihai Viteazul ur.160, Tel: 0268/423421, Fax: 0268.42.20.04
Nr.
crt.

C
Denumirea facultăţii

Domeniul de
maşter
Forma de
învăţământ

Specializare
Durata studiilor

Probele de concurs şi ponderea acestora în
media de admitere

Ştiinţe militare
- cu frecvenţă

Securitatea spaţiului aerian
2 ani
(locuri finanţate de la buget şi
cu taxă)
Managementul sistemelor de
luptă din Forţele Aeriene
2 ani
(locuri finanţate de la buget şi
cu taxă)

Probă orală (interviu), nota minimă de
admitere 5,00. Pondere în media de admitere
- 50%.
Media examenului de licenţă, pondere în
media de admitere - 50%,
Media generală m M |n ^ ie^ ^ n |tere 6,00.

FACULTATEA
1.

2.

nr?
UE

MANAGEMENT
AERONAUTIC
FACULTATEA
DE SISTEME DE
SECURITATE
AERIANĂ

NECLASIFICAT
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5. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Constanţa, Str. Fulgerului nr. 1, Tei./Fax: 0241.64.30.96
Nr.
crt.

Denumirea
facultăţii

Domeniul de maşter,
Forma de învăţământ

1.

FACULTATEA
DE INGINERIE
MARINĂ

Inginerie navală şi
navigaţie
~ cu frecvenţă

Specializarea
Durata studiilor

Sisteme
electromecanice navale
1,5 ani

\

2.

FACULTATEA
DE NAVIGAŢIE
Şl
MANAGEMENT
NAVAL

Inginerie navală şi
navigaţie
~ eu frecvenţă
Inginerie şi
management
- cu frecvenţă
Inginerie şi
management
- cu frecvenţă

Ştiinţe nautice
1,5 ani
Inginerie şi
management naval şi
portuar
1,5 ani
Managementul
sistemelor logistice
2 ani

NECLASIFICAT
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Probele de concurs şi ponderea
rezultatelor acestora în media de
admitere
PENTRU LOCURILE CU TAXĂ
Concurs de dosare, media de admitere
fiind nota la proba de cunoştinţe din
eadruî examenului de diplomă, pe
categorii de candidaţi (locuri pentru
candidaOi cu stagiu de ambarcare/fâră
stagiu de ambarcare).
La medii egale candidaţii clasaţi pe
ultimul loc vor fi departajaţi criteriile;
1 - tipul programului de studii de licenţă
absolvit, în următoarea ordine a
priorităţilor: 1) program în domeniul de
studii al programului de maşter; 2)
program în domeniul fundamental
Inginerie; 3) program în domeniul
fundamental ştiinţe Economice; 4)
program în domeniul fundamental ştiinţe
Juridice; 5) alte programe.
2 - nota la examenul de diplomă/licenţă.
In cazul în care candidaţii provin
de la specializări din alte domenii de
studii, aceştia vor susţine o proba de
evaluare a cunoştinţelor In domeniul
de studii al programului de maşter
înainte de înscriere. Media obţinută
reprezintă media generală de admitere.

NECLAS1FÎCAT

C. PROGRAME UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr.
crt.

i.

2,

Instituţia

UNIVERSITATEA
NAŢIONALĂ DE
APĂRARE „C A R O L I”

ACADEMIA TEHNICĂ
M1LITARA
„FERDINAND F

Domenii pentru studii universitare de doctorat
Durata studiilor
Forma de învăţ! mânt
Ştiinţe militare
3 ani, eu frecvenţă redusă locuri bugetate de M.Ap.N.
Ştiinţe militare
3 ani, cu frecvenţă redusă - locuri cu taxă
Informaţii şi securitate naţională
3 ani, cu frecvenţă redusă, locuri bugetate de M.Ap.N.
Informaţii şi securitate naţională
3 ani, cu frecvenţă redusă - locuri cu taxă
Notă: locurile de la buget sunt alocate pentru personalul
Ministerului Apărării Naţionale.
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
3 ani
cu frecvenţă redusă
locuri cu taxă
Inginerie electrică
3 ani
cu frecvenţă redusă
locuri cu taxă
Inginerie electronică şi telecomunicaţii şi tehnologia
informaţională
3 ani
eu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
locuri finanţate de la buget (pentru M.Ap.N.) şi locuri cu
taxă
Ingineria civilă şi instalaţii
3 ani
cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
locuri finanţate de lâ buget (pentru M.Ap.N.) şi locuri cu
taxă
Inginerie industrială
3 ani
cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
locuri finanţate de la buget (pentru M.Ap.N,) şi locuri cu
taxă
Inginerie mecanică
3 ani
eu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
locuri finanţate de la buget (pentru M.Ap.N.) şi locuri cu
taxă

Probele de concurs şi ponderea
rezultatelor acestora în media de
admitere
Proba: colocviu - interviu,
probă eliminatorie.
Media minimă de admitere
7.00.

Probă de competenţă lingvistică
şi probă de specialitate.
Sunt stabilite de instituţiile
organizatoare în conformitate cu
prevederile legale.
Media generală minimă de
admitere 7.00,

Notă: eventualele modificări datorate intrării în vigoare a unor acte normative cu aplicabilitate în domeniul admiterii în învăţământul
superior vor fi realizate cu aprobarea Senatului Universitar, cu informarea Direcţiei generale management resurse umane şi a candidaţilor.
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ANEXA 2
(art. 3}

GRAFICUL-CADRU1 PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN
Î n v ă ţ ă m â n t u l u n i v e r s i t a r m i l i t a r , în a n u l u n i v e r s i t a r 2019-2020
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - Sesiunea I 'V

Instituţii de
xŞnvăţământ
n. militar

Activităţi

Academia Tehnică
Militará „Ferdinand I”

n.

Buget
Prezentarea
candidaţilor

16.07.2019
(08.00™
15.00)

Taxă
înscrierea
candidaţilor
0817.07.2019

Academia
Forţelor Academia Forţelor
Aeriene
Terestre
„Henri „Nicolae Bălcescu”
Coandă”
Buget
Buget
15.07.2019
până la ora
14.00

19.07.2019
până la ora 18,00

Academia Navală
„Mircea cel Bătrân’'
Buget
23.07.2019*
până la ora
11.00

Proba 1 - limba
17.07.2019
16.07.2019
20.07.2019
24.07.2019
(09.00-10.30)
(12.00-13.30)
(09.00-10.30)
(10.00-11,30)
engleză
Afişarea
17.07,2019
16.07.2019
24.07.2019
20.07.2019
până la ora
până la ora
până ia ora
rezultatelor la
până la ora 22.00
Analizarea
22.00
21.30
14.00
proba, 1
dosarelor şi
Proba i efectuarea
18.07.2019
17.07.2019
21.07.2019
25.07.2019
matematică (12.00-14.30) clasamentului (09.00-12,00)
(09.00-12,00)
(09.00-12.00)
fizică
Afişarea
18.07.2019
17.07.2019
25.07-2019
21.07.2019
până la ora
până la ora
până la ora
rezultatelor la
până la ora 21.00
22.00
16,00
21.00
proba 2
Afişarea
17.07.2019
25:07.2019
19.07.2019
19.07.2019
25.07.2019
până la ora
până la ora
până la ora
până la ora
rezultatelor
până la ora 23,00
18,00
10.00
23.00
10.00
finale
Confirmarea
27,07.2019
ocupării
conform regulamentului propriu/metodologiei organizării şi
până la ora
desfăşurăris admiterii
locurilor de
15.00
către candidaţi
Notă: * Pe data de 23.07,2019 ora 12.00 se susţine proba „psihotehnică” prm organizarea
Simulatorul integrat de navigaţie.

Taxă

Institutul
MedicoMilitar
Buget

La datele
stabilite de
Institutul
Medico10Militar şi
31,07.2019 comunicate,
Conform
în timp util,
graficului de
centrelor
desfăşurare
militare
aprobat de
zonale
Consiliul de
Administraţie /judeţene/ de
sector.
al ANMB

unei ieşiri pe mare sau la

1 Graficul-cadru se poate modifica în conformitate cu modificările legislative adoptate pe plan naţional, potrivit hotărârii senatelor
universitare, în cadrul perioadei stabilite, cu informarea. în timp util, a Direcţiei generale management resurse umane şi a candidaţilor.
NECLASIFICAT
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Instituţii de
învăţământ
militar

\

Universitatea Naţională de Apărare „Caro! I”
Facultatea de Comandă şi Stat Major
(cu frecvenţă)

Facultatea de Securitate şi Apărare

Locuri finanţate de la buget
X
Activităţi

X.

Logistică
Conducere interarme - Forţe Aeriene
X

Locuri cu taxă
Comunicare publică şi
interculturală in domeniul
securităţii şi apărării
Securitate şi apărare
Sisteme informaţionale
Sesiunea I
Sesiunea a Il-a
02-12.09.2019
09-18.07.2019
(zile lucrătoare,
(zile lucrătoare,
între orele
între orele
09.00-14.00)
09.00-14.00)
09-18.07.2019
02-12.09.2019
19.07.2019
13.09.2019
16.09.2019
22,07.2019
(până la ora
(până la ora
07.30)
(07.30)

Sesiunea I

Sesiunea a 11-a

înscrierea candidaţilor. Depunerea
dosarelor

15-19.07.2019
(de luni până vineri, între
orele 09.00-14.00)

09-10.09.2019
(zilnic, între orele
09.00-14.00)

Analiza dosarelor
Repartizarea dosarelor pe comisii

22-26.07.2019
-

11.09.2019
-

Prezentarea candidaţilor pentru
concurs

31.07.2019
(până la ora 07.30)

12.09.2019
(până la ora 07.30)

Susţinerea probei nr. 1 de
cqncurs - limba engleză
Susţinerea probei de
concurs

31.07.2019
(10.00-11.30)

12.09.2019
(10.00-11.30)

-

-

-

-

22-25.07.2019

16-19.09.2019

Afişarea rezultatelor limba
engleză/proba 1 de concurs

31.07,2019
(până Ia ora 14.00)

12,09.2019
(până la ora 14.00)

26.07.2019
(până la ora
12.00)

20.09.2019
(până la ora
12.00)

31.07.2019
(14.00-16.00)

12.09.2019
(14.00-16.00)

26.07.2019
(12.00-13.00)

20.09.2019
(12.00-13.00)

31.07,2019
(16,00-17.00)

12.09.2019
(16.00-17.00)

26.07.2019
(13.00-14.00)

20.09.2019
(13.00-14.00)

01.08.2019
(09.00-12.00)
01.08.2019
(până la ora 14.00)
01.08.2019
(14.00-16.00)

13,09.2019
(09.00-12.00)
13.09.2019
(până la ora 14.00)
13.09.2019
(14.00-16.00)

01.08.2019
(16.00-17.00)

13.09.2019
(16.00-17.00)

_

02.08.2019
(ora 09.00)

13.09.2019
(ora 19.00)

26.07.2019
(ora 14.30)
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Depunerea contestaţiilor la
limba engleză/proba 1 de
concurs
Analiza şi rezolvarea
contestaţiilor la limba
engleză/proba 1 de concurs
Susţinerea probei nr. 2 de
concurs
Afişarea rezultatelor la
proba 2 de concurs
Depunerea contestaţiilor îa
proba 2 de concurs
Analiza şi rezolvarea
contestaţiilor la proba 2 de
concurs

20.09.2019
(ora 14.30)

- Sesiunea a H-a \

Instituţii de
^învăţământ
X^inilitar

Activităţi

\

Prezentarea
candidaţilor

Academia Tehnică Militară
„Ferdinand I”
Buget

10.09.2019
(08.00-15.00)

Taxă

înscrierea
candidaţilor
03-11.09.2019
Analizarea
dosarelor şi
efectuarea
clasamentului
12.09.2019

Academia
Forţelor
Aeriene
„Henri Coandâ”
Buget

Buget

16.09.2019
(până la ora
14.00)
17.09.2019
09.00

02.09.2019*
(până la ora
11.00)
03.09.2019
(09.00-10.30)

Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”
Taxă

Academia Forţelor
Terestre
„Nicolae
Bălcescu”

02nu organizează
20.09.2019,
a doua sesiune
conform
Proba 1 - limba
11.09.2019
de admitere în
graficului de
engleză
(12.00-13.30)
anul universitar
desfăşurare
2019 - 2020 la
12.09.2019
18.09.2019
aprobat de
04.09.2019
Proba 2
programele de
(12.00-14.30)
09.00
(09.00-12.00) Consiliul de
studii
administraţie
18.09.2019
universitare
de
04.09.2019
Afişarea
13.09.2019
13.09.2019
ai instituţiei de
(până
la
ora
licenţă
(până
la
ora
rezultatelor fmale (până la ora 10.00) (până la ora 10.00)
învăţământ.
23.00)
15.00)
Notă: * Pe data de 02.09.2019 ora 12.00 se susţine proba „psihotehnică’’ prin organizarea unei ieşiri pe mare sau la
Simulatorul integrat de navigaţie.
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B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

\

Instituţii de
învăţământ
\
militar

Activităţi

înscrierea
candidaţilor/
Depunerea
dosarelor

Academia
Tehnică Militară
„Ferdinand I ”
Buget

Taxă

26.08-06.09,2019

Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”
Iulie 2019
Taxă
Sesiunea 1

1031.07.2019

Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”

Sept, 2019

iulie 2019
Taxă
Sesiunea i

Taxă
Sesiunea
a II—a

0220.09.2019

Analiza dosarelor

Sept. 2019
T axi
Sesiunea a II—a

i 5-26.07.2019
până la ora
09-20.09.2019
12.00
(zile lucrătoare)
(zile lucrătoare)

Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Băiceseu”
Iulie 2019
Taxă
Sesiunea i

Sept. 2019
Taxă
Sesiunea a 1l a

27,0516.07.2019
între orele
08.00-15,00
zile lucrătoare

19,0706.09.2019
între orele
08.00-15*00
zile lucrătoare

26-28.07.2019

21.09.2019

16.07.2019

04-06.09.2019

17.07.2019
până la ora
09.00
17.07.2019
până Ia ora
09.00

07.09.2019
până la ora
08.30
07.09.2019
începând cu
ora 09.00

Prezentarea
candidaţilor pentru
concurs

09.09.2019

29.07.2019
ora 08.00

23.09.2019
ora 08.00

Interviu

-

29-30.07.2019

23-24.09.2019

-

-

-

-

-

*

-

*

30,07.2039
până la ora
16.00
31.07.2019
până Ia ora
19,00

24,09.2019
până la ora
12.00
25,09.2019
până la ora
19.00

17.07.2019
până la ora
19.00
17.07.2019
până la ora
21.00

07.09.2019
până ia ora
19.00
07.09.2019
până la ora
21.00

Susţinerea probei
1 de conóurs limba engleză
Susţinerea probei
2 de concurs disciplina de
specialitate/
interviu/
colocviu/eseu*
Afişarea
rezultatelor
concursului
Afişarea
rezultatelor finale

09 sau
10.09.
2019
10 sau
11.09.
2019
11.09.
2019, ora
18.00

Loniorm graiicuiui ae
desfăşurare aprobat de
11-12.09. Consiliul de administraţie
al instituţiei de
2019
învăţământ**.

-

13.09.2019

conform
31.07,2019
regulamentului
25.09.2019
17.07.2019
07.09.2019
Confirmarea
propriu/metodologiei
până la ora
până la ora
până la ora
până la ora
ocupării locurilor
21.00
organizării şi
21.00
21.00
21.00
desfăşurării admiterii
Note: * Programarea pentru susţinerea interviului/eseuhn/colocviuîuî oral va fi afişată la avizierul de la sediul acesteia şi
publicată pe pagina de internet a instituţiei.
** Proba de concurs se susţine sub forma unui test de evaluare a cunoştinţelor în domeniul de studii al programului de maşter - se
susţine numai de către candidaţii ce provin din alt domeniu de studiu.

NECLASIFICAT
16 din 18

NECLASIFICAT
Universitatea Naţionali de Apărare „Carol I”
\
X .

Instituţia de
învăţământ
militar

Locuri finanţate de la buget
(FCSM) (cu frecvenţă)

Locuri cu taxă (FCSM)
Maşter de
conducere
(cu frecvenţă
redusă)

Locuri finanţate
de la buget
(FSA)
(cu frecvenţă)

lacu ri cu taxă
(FSA)
(cu frecvenţă)

Locuri cu taxă
(DRESMARA)
(cu frecvenţă)

Maşter de
conducere
(cu frecvenţă)

Maşter de
specializare
(cu frecvenţă)

10.0628.06.2019
(de luni până
vineri între
orele 09.0014.00)

0819.07.2019
sesiunea 1
0206.09.2019
sesiunea 11
(de luni până
vineri între
orele 09.0014.00)

Repartizarea dosarelor pe
comisii

.

-

Prezentarea candidaţilor
pentru poncurs

22.07.2019
(până ia ora
07.30)

24.07.2019
Sesiunea 1
09.09.2019
Sesiunea 11
(până la ora
08.00)

22.07.2019
(10.00-11.30)

■

22,07.2019
(ora 14.30)

-

01.07.2019
(ora 14.30)

-

22.07.2019
(ora 14.30)

-

22.07.2019
(14.30-15.30)

-

01.07.2019
(14.30-15.30)

-

22.07.2019
(1430-15.30)

-

22.07.2019
(15.30-16.30)

■

01.07.2019
(15.30-16.30)

-

22.07.2019
(15.30-16.30)

-

-

22.07.2019
(ora 17.00)

-

01.07.2019
(ora 17.00)

-

22.07.2019
(ora 17.00)

-

-

23.07.2019
(09.00-15.00)

-

02.07.2019
(09.00-15.00)

-

23.07.2019
(09.00-15.00)

-

-

-

-

-

-

23-25.07.2019

-

•

25.07.2019
(ora 13,00)

-

04.07.2019
(ora 13.00)

-

25.07.2019
(ora 13.00)

-

-

-

-

-

*

23-25.07.2019
(ora 14.00)

-

-

25.07,2019
(13.00-14.00)

-

04.07.2019
(13.00-14.00)

-

25.07.2019
(13.00-14.00)

-

-

25.07.2019
(14.00-16.00)

-

04.07.2019
(14.00-16.00)

-

25.07,2019
(14.00-16.00)

-

-

25.07.2019
(ora 16.30)

-

04.07.2019
(ora 16.30)

-

25.07.2019
(ora 16.30)

-

-

26.07.2019
(09.00-12.00)

-

05.07.2019
(09.00-12.00)

-

26.07,2019
(09.00-12.00)

26.07.2019
(ora 15.00)

-

05.07.2019
(ora 15.00)

-

26.07.2019
(ora 15.00)

26.07.2019
(15.00-16.00)

-

05.07.2019
(15.00-16.00)

*

26.07.2019
(15.00-16.00)

Activităţi
. .^scrierea CMdida|ifor _

Depunerea dosarelor

Susţinerea probei nr. 1 de
concurs • Limba engleză
Afişarea rezultatelor
obţinute la proba nr. 1 de
concurs - limba engleză
Depunerea contestaţiilor la
proba nr. 1 de concurs limba engleză
Anali za şi rezolvarea
contestaţiilor la proba nr. I
de concurs - limba engleză
Afişarea rezultatelor la
contestaţiile la proba nr. 1
de concurs - limba engleză
Susţinerea probei nr. 2 de
concurs - tactică
Susţinerea probei nr. 2 de
concurs ~ eseu
Afişarea rezultatelor
obţinute ia proba nr. 2 de
concurs - tactică
Afişarea rezultatelor
obţinute la proba nr. 2 de
concurs - eseu
Depunerea contestaţiilor ia
proba nr. 2 de concurs tactică
Analiza şi rezolvarea
contestaţiilor la proba nr. 2
de concurs - tactică
Afişarea rezultatelor la
contestaţiile la proba nr. 2
de concurs - tactică
Susţinerea probei nr. 3 de
concurs - specialitate
Afişarea rezultatelor
obţinute la proba nr. 3 de
concurs - specialitate
Depunerea contestaţiilor la
proba nr. 3 de concurs specialitate
Analiza şi rezolvarea
contestaţiilor ia proba nr. 3
de concurs ~ specialitate

26.07.2019
(16.00-17.00)

*

Maşter de
specializare
(cu frecvenţă)

090918.07.2019
25.07.2019
08-19.07.2019
Sesiunea I
Sesiunea l
1010-28.06.2019
sesiunea
I
020221.06.2019
(zile lucrătoare,
02-06.09.2019
12.09.2019
12.09.2019
(de luni până
până vineri
sesiunea li
Sesiunea II
Sesiunea 11
vineri între
între orele
(de
luni
până
vineri
(zile
(zile
orele 09.0009.00-14.00)
între orele 09.00lucrătoare,
lucrătoare,
14.00)
14.00)
până vineri
până vineri
între orele
între orele
09.00-14.00) 09,00-14.00)
19.07.2019
Sesiunea I
13.09.2019
Sesiunea 11
29.07.2019
22.07.2019
24.07.2019
Sesiunea I
Sesiunea I
Sesiunea l
01,07.2019
22.07.2019
16.09.2019
16.09.2019
(până la ora
09.09.2019
(până la ora
Sesiunea 11
Sesiunea li
07.30)
Sesiunea li
07.30)
(până la ora (până la ora
(până ia ora 08.00)
08,30)
07,30)
01.07.2019
22.07.2019
(i0.00-il.30)
(10.00-11.30)

05.07.2019
(16.00-17.00)
NECLASIFICAT
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NECLASIFICAT
Universitatea Naţionali de Apărare „Carol I”
Instituţia de
învăţământ
militar

Locuri finanţate de ia buget
(FCSM) (cu frecvenţă)

Locuri cu taxă (FCSM)

Locuri finanţate
de ia buget
(FSA)
(cu frecvenţi)

Locuri cu taxă
(FSA)
(cu frecvenţă)

26,07,2019
(ora 17.30)

-

-

2226.07.2019*
Sesiunea 1
16*
19.09.2019
Sesiunea II
26.07.2019
(ora i 8.00)
Sesiunea 1
20.09.2019
(ora 12.00)
Sesiunea 11
26.07.2019
(ora 19.00)
Sesiunea 1
20.09.2019
(ora 13.00)
Sesiunea U

29.0702.08.2019
**Sesiunea 1
1619.09.2019
Sesiunea II

Maşter de
conducere
(cu frecvenţă)

Maşter de
specializare
(cu frecvenţă)

Maşter de
conducere
(cu frecvenţă
redusa)

26.07.2019
(ora 17,30)

-

05.07.2019
(ora 17.30)

-

Susţinerea probei de
concurs

-

2425.07.2019
Sesiunea 1
0910.09.2019
Sesiunea II

-

24-25.07.2019
Sesiunea 1
09-10.09.2019
Sesiunea 11

-

Afişarea rezultatelor
concursului de admitere

26.07.2019
(ora 18.00)

-

05.07.2019
(ora 18,00)

-

26.07.20! 9
(ora 18,00)

26.07.2019
(ora 19.00)

25.07.2019
Sesiunea 1
10.09.2019
Sesiunea îl
(ora 15.00)

05.07.2019
(ora 19,00)

25.07.2019
Sesiunea 1
10.09.2019
Sesiunea II
(ora 15.00)

Activităţi

Afişarea rezultatelor la
contestaţiile la proba nr. 3
de concurs - specialitate

Afişarea rezultatelor finale

Maşter de
specializare
(cu frecvenţă)

26.07.2019
(ora 19.00)

Locuri cu taxă
(DRESMARA)
(cu frecvenţă)

-

02.08.2019
Sesiunea 1
20.09.2019
Sesiunea 11
(până la ora
20.00)

Notă:
* Programarea pentru susţinerea eseului va fi anunţată ia avizierul instituţiei din str. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucureşti,
precum şi pe site-ul instituţiei (www.unap.ro).
** Programul de detaliu din zilele menţionate se stabileşte de către comisia de admitere.
- Eventualele modificări datorate intrării în vigoare a unor acte normative cu aplicabilitate în domeniul admiterii în
învăţământul superior, vor fi realizate cu aprobarea Senatului Universitar.

C. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT*
Instituţia de
învăţăm ânt
superior militar

Universitatea Naţională
de A părare „Caro! P

Academia Tehnică Militară
„Ferdinand P

22.07-06.09.2019

26,08- 06.09.2019

Activităţile vor fi planificate
în funcţie de numărul de
candidaţi înscrişi la concursul
de admitere, în perioada
16-19.09.2019

Activităţile vor fi planificate în
funcţie de numărul de candidaţi
înscrişi la concursul de admitere, în
perioada 09-18.09.2019

Afişarea rezultatelor concursului

20.09.2019

19.09.2019

Validarea rezultatelor admiterii

20-24.09.2019

-

Afişarea rezultatelor definitive - cu
ierarhizarea candidaţilor

24.09.2019

-

Activităţi
înscrierea candidaţilor
Prezentarea candidaţilor pentru
concurs
Concurs admitere

Notă: ‘Graficul - cadru se poate modifica potrivit hotărârii Senatului Universitar. Programul de detaliu şi programarea
candidaţilor pentru susţinerea probei de concurs se stabileşte de către comisia de admitere. Eventualele modificări cauzate de
intrarea în vigoare a unor acte normative cu aplicabilitate la nivel naţional în domeniul admiterii în învăţământul superior se
realizează cu aprobarea Senatului Universitar şi vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

NECLASIFICAT
18 din 18

