ANUNȚ
privind organizarea concursului de admitere la programul postuniversitar de
formare și dezvoltare profesională continuă
”CONDUCERE PENTRU LOCȚIITORI TEHNICI”
Locul de desfășurare a examenului: Online 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.
Perioada și orele de desfășurare a examenului: 08 - 10.02.2021, zilnic începând
cu ora 09.00. Graficul desfășurării concursului, detaliat, pe zile și ore, va fi adus la
cunoștință candidaților după centralizarea datelor. Concursul de admitere se va
susține (sub forma precizată mai sus) doar în situația în care numărul candidaților
este mai mare decât numărul de locuri.
Cerinţe de participare la examenul de admitere:
Participanţi: personal militar cu studii superioare
Modalitatea de examinare și durata examenului: Interviu online sub formă de
întrebări adresate de către membrii comisiei din tematica aferentă, maxim 15-20
min/candidat.
Admiterea la cursurile de carieră se realizează în funcție de media obținută, 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
03.02.2021, datele de contact: numele și prenumele candidatului, adresa de e-mail
din rețeaua INTRAMAN, numărul de telefon, adresa SKYPE.
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.
Tematica de concurs:
1. Planificarea logistică.
2. Conducerea sprijinului logistic în operațiile întrunite.

3. Executarea contractului de achiziție publică/ acordului cadru.
4. Mișcarea şi transporturile pentru sprijinul logistic în operațiile întrunite.
5. Responsabilitățile specifice ale SMCV și SEM în timp de pace.
Bibliografie:
*** S.M.Ap. 57/2020, Doctrina logisticii întrunite a Armatei Române, București,
2020;
*** SMG S 35/2017, Regulamentul managementului echipamentelor pe durata
ciclului de viață, București, 2017;
*** L-2, Manualul conducerii sprijinului logistic în operațiile întrunite, București,
2008;
*** Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice și HG 395 / 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice.
Locuri scoase la concurs: Finanțate de la buget – 30 MApN (1 D.G.I.A, 29 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-programepostuniversitare.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. admiterepuc@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 08.00-15.00, față-în-față,
în Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”.

