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REGULAMENT
de organizare si desfasurare a concursului de admit ere
la studii universitare de master (ciclul II de studii)
pentru anul universitar 2020/2021
Validat de Senatul universitar in sedinta
,
, din 24.07.2020

Academia Tehnica Militara "Ferdinand I" (A.T.M.) organizeaza concurs
de admitere in ciclul II de studii universitare de master pentru ocuparea
locurilor aprobate de ministrul apararii nationale,
Organizarea concursului de admitere este de competenta academiei ~i se
face In conformitate cu:
• Ordinul ministrului apararii nationale nr. M 30/2012 pentru aprobarea
.Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionald si
evolutia fn cariera militard fn Armata Romdniei", cu modificarile si
completarile ulterioare;
• Ordinul ministrului educatiei
nationale
si cercetarii stiintifice
nr.
,
"
,
,
6102/2016 privind aprobarea ,,Metodologiei cadru privind organizarea
admiterii fn ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de
doctorat din 15.12.2016 ", cu modificarile si completarile ulterioare;
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• Dispozitia

Directiei Management Resurse Umane nr. D.M.R.U.
4/12.03.2015 pentru aprobarea "I.M - 3160, Metodologia cadru privind
organizarea
militar ":

si desfdsurarea

admiterii

in

invdtdmdntul

universitar

• Dispozitia Directiei Generale Management Resurse Umane nr.
D.G.M.R.U. 1108.01.2020 pentru aprobarea probelor de concurs ~1 a
graficului-cadru privind organizarea si desfasurarea admiterii la
programele de studii universitare militare, in anul 2019-2020.
Admiterea candidatilor se va face pe baza aptitudinilor si nivelului
cunostintelor, asigurandu-se echidistanta, egalitatea sanselor, intelegere si
solicitudine fata de candidati din partea tuturor participantilor la organizarea ~i
desfasurarea
concursului de admitere.
,
1. INSCRIEREA CANDIDATILOR
Inscrierea la concursul de admitere la master intr-un domeniu de studii se
poate face indiferent de domeniul In care a fost dobandita diploma de Iicenta. Au
dreptul sa participe la perfectionarea pregatirii prin studii universitare de master
absolventii cu diploma de Iicenta sau echivalenta.
Candidatii care doresc sa participe la concursul de admitere in academie
se vor inscrie exclusiv online in perioada 31.08 - 11.09.2020.
Inscricrca candidatilor se inchcic pe data de 11 septembrie 2020, la ora
12:00.
La inscrierca pe locurile finantate de la bugetul de stat pot participa doar
persoane incadrate In sistemul national de aparare, ordine publica ~i securitate
nationala. Solicitarea participarii pe locurile finantate de la buget, se face pe
baza unui raport personal adresat structurilor de resurse umane din cadrul
fiecarei structuri din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.
Pentru inscriere pe locurile finantate de la bugetul de stat sau pe loeurile
eu taxa, candidatii trebuie sa:
- descarce de pe site-ul https:llmta.ro/admitere/master cererea de
inscriere, declaratia de autenticitate ~i GDPR;
- listeze, completeaze, semneze si scaneze in format pdf documentele
mentionate anterior (in situatia in care candidatul nu le poate tipari, acestea pot
fi scrise olograf).
In perioada 31.08-11 septembrie 2020, ora 12:00, transmite un singur email cu subiectul "NUME PRENUME, DENUMIRE PROGRAM MASTER LA
CARE DORE~TE sA CANDIDEZE, BENEFICIAR" (exemple: "POPESCU
ION, SECURITATEA TEHNOLOGIEI INFORMATIEI, MApN"
sau
"IONESCU VASILE, SECURITATEA TEHNOLOGIEI INFORMATIEI,
TAXA") la adresa de e-mail a secretariatului facultatii astfel:
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1. Pentru programele de studii universitare de master Echipamente si tehnologii
in ingineria autovehiculelor si Ingineria sistemelor aeronautice la adresa de
email secretariat.facultatea.B@mta.ro .
2. Pentru programele de studii Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de
apiirare si securitate si Securitatea la incdrcdri extreme a structurilor la adresa
de email secretariat.a@mta.ro.
3. Pentru programele de studii Ingineria sistemelor de comunicatii si securitate
electronica si Electronicd aplicatd in roboticd pentru securitate si apiirare la
adresa de email e-secretariat@mta.ro.
4. Pentru programul de studii Securitatea tehnologiei informatiei la adresa de
email mitruta.tomescu@mta.ro.
E-mailul transmis trebuie sa contina
urmatoarele documente atasate
,
,
scanate in format pdf:
a) cerere de inscriere;
b) certificatul de nastere;
c) diploma de licenta cu anexele corespunzatoare;
d) diploma de bacalaureat;
e) curriculum vitae;
f) declaratia de autenticitate si GDPR;
g) dovada platii taxei de inscriere la concursul de admitere (150 lei) /
documente din care sa reiasa exceptarea de la plata taxei de inscriere la concurs;
h) certificatul de casatorie sau dupa alt act de schimbare a numelui, daca este
cazul;
i) raport personal aprobat de seful (comandantul) institutiei privind participarea
la concursul de admitere (se depune doar de catre candidatii inscrisi pe locuri de
la buget).
Plata taxei de inscriere la concursul de admitere va fi facuta in contul
academiei cu urmatoarele specificatii:
beneficiar: Academia Tehnica Militara "Ferdinand I",
IBAN: R026TREZ70520F330500XXXX,
CUI: 4265868,
detalii plata: "taxa admitere master ATM", nume si prenume
candidat.
Se excepteaza de la plata taxei de inscriere candidatii care indeplinesc
una din urmatoarcle conditii:
,
sunt copii ai personalului didactic, didactic auxiliar sau pensionari
din sistemul iuvatamantului de stat si particular acreditat;
sunt copii ai celor care au fost raniti in revolutia din decembrie
1989;
sunt copii ai personalului armatei incadrat in gradul 1 de
invaliditate sau decedat in timpul si din cauza serviciului ca urmare
a participarii la actiuni militare.
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3. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Concursul de admitere se desfasoara in perioada 14-18.09.2020.
Comisiile pentru concursul de admitere pentru fiecare program de studii
universitare de master sunt propuse de catre decanii facultatilor si inscrise in
ordinul de zi pe unitate, prin grija facultatilor, Membrii comisiilor concursului
de admitere la master nu se pot afla, cu cei evaluati sau intre ei, in relatie de
soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv, in conformitate cu
prevederile legale.
Concursul de admitere consta in sustinerea unei probe la disciplina de
specialitate, organizat pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de
Consiliul facultatii/departamcntului si postate pe site-ul academiei. Proba poate
fi sustinuta sub forma de examen oral sau test grila.
Din momentul constituirii (cu minim 3 zile lucratoare inaintea probei)
comisia de concurs preia toate sarcinile privind organizarea ~1 desfasurarea
concursului, avand urmatoarele atributii:
. - stabileste programul de desfasurare a concursului;
- instruieste, controleaza si indruma activitatea tuturor persoanelor care
au sarcini privind organizarea si desfasurarea concursului;
- informeaza candidatii privind regulile de desfasurare a concursului;
- veri fica tabelele nominale si prezentarea candidatilor online pentru
sustinerea concursului;
- transmite tabelele nominale Sectiei comunicatii si informatica pentru a
se crea adrese de e-mail pentru candidatii care nu conturi pe serverul
academiei;
- intocmeste tabele nominale, in ordine alfabetica, cu candidatii inscrisi la
concurs;
- elaborcaza subiectele pentru concurs conform tematicii si bibliografiei
specificate in anexa nr.1 ;
- intocmeste procesul-verbal si tabelele cu rezultatele concursului, pe care
le comunica apoi catre Scotia Management Universitar (SMU).
La stabilirea intrebarilor/itemilor din cadrul chestionarului de concurs se
va tine
seama de urmatoarele cerinte:
,
,
• sa fie in stricta concordanta cu continutul tematicii si bibliografiei
valabila pentru concursul de admitere;
• sa fie clar formulate.
Candidatii vor fi clasificati si declarati admisi, in functie de numarul
locurilor scoase la concurs (pe fiecare beneficiar la buget si separat pentru
locurile cu taxa), in ordinea descrescatoare a mediei, calculata din media
examenului de Iicenta/diploma (20%), media anilor de studii universitare de
NECLASIFICA T
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licenta (20%) si nota obtinuta la proba de specialitate (60%). Nota minima de
promovare a colocviului este 6.00 (sase), Media generala minima de admitere este
6.00 (sase).
Pentru candidatii cu medii de concurs egale se va face departajarea
utilizand urmatoarele criterii:
1 - pe baza mediei examenului de licenta I diploma;
2 - media anilor de studii universitare de licenta.
,
Afisarea rezultatelor finale se va face pana la data de 18.09.2020.

DESFAsURAREA

PROBELOR DE CONCURS

Inainte de data si ora planificata a inceperii probei de specialitate, fiecare
student trebuie sa-si ia propriile masuri de siguranta in ceea ce priveste:
functionarea computerului, camera web si microfon, conexiune la internet,
platforma audio-video MS Teams instalata, hartie de scris, instrumente de scris,
telefon mobil ca metoda alternativa de comunicare.
Proba de specialitate se va desfasura astfel:
Variaota Dr. 1

Utilizarea platformei "MS Teams" pentru evaluari de tip examen
oral/interviu cu urmatoarele precizari:
• evaluarea se face in ziua si la ora stabilita;
• evaluarea se desfasoara in prezenta comisiei de admitere;
• fiecare candidat primeste un set de intrebari din partea comisiei la care va
raspunde in timp real.
Variaota Dr. 2

Utilizarea platformei "MS Teams" pentru evaluari de tip "test grila"
folosind optiunea utilizarii resurselor de tip "Quiz"cu urmatoarele precizari:
• evaluarea se face in ziua si la ora stabilite pentru examen;
• examenul se desfasoara cu toti candidatii;
• durata evaluarii este cea normal a pentru un test grila si depinde de numarul si
complexitatea intrebarilor;
• platforma educationala poate permite modalitati flexibile de formulare a
acestor teste: cu raspunsuri simple sau multiple, cu punctaje care tin seama de
raspunsul complet la fiecare intrebare sau cu punctaje pentru fiecare raspuns
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partial, eu simpla selectie a raspunsutilor eoreete pre-definite sau eu
posibilitatea de a efeetua ealeule si a oferi raspunsul care este apoi validat etc.;
• eandidatul raspunde in timp real.

4. REZOL V AREA CONTEST A TIILOR

Rezultatul probei de specialitate nu poate fi contestat.
Eventualele contestatii privind modul de organizare si desfasurare a
eoneursului de admitere se depun la seeretarul eomisiei de admitere, in termen
de eel mult 24 ore de la afisarea
rezultatelor. Aeeste eontestatii
,
, se rezolva in
termen de eel mult 48 ore de la data ineheierii depunerii contestatiilor.
Eventualele abateri de la deontologia profesionala eonstatate pe timpul
desfasurarii eoneursului de admitere, materializate intr-un proees verbal, fae
obieetul analizei in Comisia de etica universitara a aeademiei.

eful Sectiei M~ement
Universitar
Colonel ing
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