ANUNȚ
privind desfășurarea examenului de admitere la cursul de specializare
SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCȚIILOR ȘI
INSTALAȚIILOR
Locul de desfășurare a examenului:
Online pe platforma Microsoft Teams (candidații înscriși pe locurile finanțate de la
buget sunt rugați să transmită un e-mail la adresa dan.buliga@mta.ro , în vederea transmiterii,
ulterioare, a informațiilor de conectare la platforma de examinare).
Data și ora de desfășurare a examenului:
16.02.2021, începând cu ora 10.00. Participanții vor primi informațiile de conectare cu
cel puțin 15 minute înaintea începerii examenului de admitere, pe adresele de e-mail furnizate.
Cerinţe de participare la examenul de admitere:
Participanţi: personal militar/civil cu studii superioare, cu atribuţii specifice pe linia
apărării împotriva incendiilor.
Modalitatea de examinare și durata examenului:
Examen tip grilă online, 60 min.
Tematica de concurs:
1
2

Cunoașterea conceptului de securitate la incendiu a unei construcții și a
documentațiilor de referință pentru asigurarea acesteia.
Cunoașterea ariilor de responsabilitate pentru personalul implicat în asigurarea
securității la incendiu a construcțiilor și instalațiilor.

Bibliografie:
1
2
3

Legea nr.307 din 12 iulie 2006 (actualizată) privind apărare împotriva incendiilor
Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995 (actualizată) privind calitatea în construcții
Legea nr.50 din 29 iulie 1991 (actualizată) privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții

Locuri scoase la concurs:
Finanțate de la buget – 15 MApN (4 D.G.I.A, 11 alte structuri)
Documente necesare pentru susținerea admiterii:
Conform art. 14 alin. 3 din Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor
postuniversitare, de carieră și specializare din Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”
(https://mta.ro/wp-content/uploads/2020/08/regulament-programe-postuniversitare.pdf).
(diplomă de licență sau echivalentă - copie simplă, foaie matricolă/supliment diplomă - copie
simplă, certificat de naștere - copie simplă, CI - copie simplă, certificat de căsătorie, după caz
- copie simplă)
Documentele vor fi scanate și transmise pe adresa de e-mail. secretariat.a@mta.ro.
Detalii referitoare la desfășurarea cursului:
Perioada de desfășurare a cursului: 15.03 - 23.04.2021 (6 săptămâni)
Programul de desfășurare a cursului: cu frecvență, zilnic 14.00-20.00, online.

