04 decembrie 2020

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Statul Major al Apărării
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
tel./fax: 021 335 46 64
e-mail: relatii.publice@mta.ro

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE
LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Având în vedere conjunctura creată de pandemia de COVID – 19, precum și
instituirea educației în format on-line și/sau la distanță, concursurile de admitere
pentru cursurile organizate și desfășurate de Academia Tehnică Militară
„Ferdinand I”, în luna decembrie 2020, se vor desfășura sub forma unui interviu, pe
SKYPE, în rețeaua INTRAMAN.
Potrivit precizărilor transmise de către Direcția Instruire și Doctrină, candidații din
unitățile militare care nu au posibilitatea de conectare la rețeaua INTRAMAN vor susține
concursul de admitere la alte unități, sub conducerea eșaloanelor superioare, care vor
asigura condiții optime de participare la concurs.
Admiterea la cursurile de carieră se realizează în funcție de media opținută, în
ordine descrescătoare și în baza locurilor aprobate prin Plan. În situația în care vor fi
candidați care au obținut aceeași medie de admitere, departajarea acestora se va face pe
baza mediei obținute la examenul de finalizare a studiilor de licență.
Pentru buna desfășurare a concursului, vă rugăm să ne transmiteți până la data de
08.12.2020, datele de contact ale candidaților: numele și prenumele candidatului,
adresa de e-mail din rețeaua INTRAMAN, numărul de telefon, adresa skype.
Rugăm fiecare candidat să transmită o copie scanată, de pe diploma de licență și
de pe cartea de identitate, pe următoarele adrese:
Nr. Denumirea cursului
crt.

Adresa de e-mail pe care se
transmit

1

admitere.mru2020@mta.ro

2
3

4

Curs avansat pentru
specialiști în domeniul
Managementului
Resurselor Umane
Curs de Management al
Sistemelor Tehnice
Curs de perfecționare în
domeniul Explozivi,
combustibili speciali și
pirotehnie
Curs avansat de Logistică
pentru ingineri

Perioada în care
se desfășoară
concursul de
admitere

Data limită de
transmitere a
datelor
08.12.2020

10.12 – 11.12.
2020
admitere.cmst2020@mta.ro

10.12 – 11.12.
2020

08.12.2020
08.12.2020

admitere.ecsp2020@mta.ro
10.12 – 11.12.
2020
admitere.cl2020@mta.ro

14.12. –18.12.
2020

1.12.2020

În situația în care candidații nu vor transmite în termen documentele solicitate sau
nu se vor conecta în aplicația SKYPE la data și ora planificate, aceștia vor fi declarați
NEPREZENTAT.

Graficul desfășurării concursurilor, detaliat, pe zile și ore, va fi adus la cunoștință
candidaților după centralizarea datelor.
Concursurile de admitere se vor susține (sub forma precizată mai sus) doar în
situația în care numărul candidaților este mai mare decât numărul de locuri.

