ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
STATUL MAJOR AL APĂRĂRII
Academia Tehnică Militară „FERDINAND I”
BUCUREȘTI, Bulevardul George Coșbuc, nr. 39-49, sector 5,
cod. 050141, telefon: 021/335.46.68 Fax : 021/335.57.63

Nr.

_______ 2021
A

NECLASIFICAT
Exemplar unic

APROB
RECTORUL (COMANDANTUL) ACADEMIEI TEHNICE MILITARE „FERDINAND I”
General de brigadă prof. univ. dr. ing.
Constantin Iulian VIZITIU

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA
STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
- ONLINE -

Validat de Senatul universitar în ședința din ........2021

1 din 8

NECLASIFICAT

I. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE AL STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” (ATMFI) organizează concurs de
admitere în ciclul III de studii universitare de doctorat.
Organizarea concursului de admitere este de competența Școlii doctorale din
academiei și se face în conformitate cu:
 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului României nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
 Ordinul nr. 3199/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master
și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 6.102/2016
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în
formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru
buna funcționare a sistemului de învățământ;
 Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4266/2020 pentru punerea în aplicare a
măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe
teritoriul României;
 Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 30/2012 pentru aprobarea
„Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în
cariera militară în Armata României”, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016 privind
aprobarea „Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și de doctorat din 15.12.2016”, cu modificările și
completările ulterioare;
 Dispoziția Direcției Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U. 4/21.01.2021
privind “Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la
programele de studii din instituțiile de învățământ superior militar, în anul
universitar 2021-2022”;
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II. CONDIŢIILE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE
DOCTORAT
II.1. Admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se face prin concurs,
organizat de şcoala doctorală, în perioada 23.08-13.09.2021.
Concursul de admitere conţine, pe lângă proba specifică domeniului de studiu, o
probă de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională. Această
probă se susţine la Departamentul de Limbi străine, Ştiinţe Militare şi Management, care
eliberează un certificat de competenţă lingvistică. Dacă un candidat deţine un certificat
valabil de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, proba de competenţă
lingvistică nu mai este necesară.
Numărul locurilor finanţate de la bugetul de stat, pentru doctoratul cu frecvenţă şi
cu frecvenţă redusă, se repartizează pe domenii de doctorat şi pe conducători de doctorat
de C.S.U.D. şi se aprobă de către rectorul academiei.
Numărul locurilor în regim cu taxă de studii, pentru doctoratul cu frecvenţă redusă,
se stabileşte pentru fiecare domeniu de doctorat şi conducător de doctorat de către
C.S.U.D. pe baza propunerilor şcolii doctorale, şi se aprobă de către rectorul academiei.
Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe domenii
de doctorat în faţa unor comisii de admitere formate din cel puţin 3 membri, dintre care
unul este preşedintele comisiei.
Comisiile sunt propuse de către conducătorul de doctorat, avizate de consiliul şcolii
doctorale şi aprobate de rectorul academiei. Membrii comisiilor propuse trebuie să fie
conducători de doctorat sau specialişti cu titlul de doctor şi funcţia didactică de cel puţin
conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II.
Din comisie pot face parte şi specialişti din ţără, care îndeplinesc aceste condiţii.
II.2. Studiile universitare de doctorat organizate de Academia Tehnică Militară
„Ferdinand I” sunt de tip ştiinţific, la forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă
redusă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă de studii.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat în academie numai
absolvenţii cu diplomă de master obţinută în Romania sau echivalentă acesteia, indiferent
de anul absolvirii programului de master.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un
domeniu de studii se poate face indiferent de domeniul în care au fost dobândite diploma
de licenţă şi cea de master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de
licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite.
III. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat este organizată de către
Școala Doctorală, în sistem on-line, după cum urmează:
- 23.08- 27.08.2021 – înscrierea și transmiterea dosarelor de candidat online;
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- 30 - 31.08.2021– desfăşurarea probei de competență lingvistică la o limbă de
circulație internațională (limba engleza, limba franceza) online ;
- 01 - 10.09.2021– desfăşurarea probei specifice domeniului de studii de doctorat
online;
- 13.09.2021– afişarea rezultatelor concursului de admitere.
Admiterea la doctorat se face prin concurs. Numărul de locuri scoase la concurs
pentru fiecare an universitar, conducător de doctorat şi formă de finanţare (de la buget sau
cu taxă) se propune de Consiliul Şcolii Doctorale, se validează în CSUD și în Senatul
universitar şi după aprobare de către ministrul apărării naționale, se aduce la cunoştinţa
candidaţilor prin publicare pe site-ul instituţiei.
Temele de cercetare scoase la concurs de conducătorii de doctorat, pentru fiecare an
universitar, se aprobă de Consiliul Şcolii Doctorale şi se publică pe site-ul instituţiei.
Numărul de teme de cercetare trebuie să fie mai mare decât numărul de locuri alocate
conducătorului respectiv.
Înaintea desfăşurării concursului de admitere, Şcoala doctorală pune la dispoziţia
comisiilor de admitere dosarele de înscriere ale candidaţilor în vederea evaluării
preliminare, constituite de Compartimentul coordonare doctorat.
Candidații care doresc să participe la concursul de admitere vor transmite până la
data 27 august 2021 ora 14.00, la adresa de e-mail daniela.din@mta.ro următoarele
documente:
- Cerere de înscriere; - cererea va fi descărcată de pe pagina
https://mta.ro/admitere-doctorat, completată și semnată. (în situația în care candidatul nu
poate tipări declarația, aceasta va fi scrisă olograf).
- Fişa de înscriere; - fișa de înscriere va fi descărcată de pe pagina
https://mta.ro/admitere-doctorat, completată și semnată. (în situația în care candidatul nu
poate tipări declarația, aceasta va fi scrisă olograf).
- Poza Certificatului de competență lingvistică;
- Curriculum vitae;
- Lista lucrărilor publicate;
- Copie după certificatul de naştere;
- Copie după diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
- Copie după diploma de licenţă sau echivalentul acesteia,
- Copie după diploma de master, cu anexele corespunzătoare. Candidații care au
promovat în România examenul de dizertație în sesiunile corespunzătoare anului
universitar 2020/2021 pot prezenta la înscriere adeverința eliberată de instituția de
învățământ absolvită.
În situaţia în care candidatul prezintă diplome obţinute în străinătate, va face
dovada că acestea sunt echivalente cu cele de bacalaureat, de licenţă sau master şi va
prezenta copii după aceste documente eliberate de Ministerul Educației.
- Copie după certificatul de căsătorie sau după alt act de schimbare a numelui, dacă
este cazul;
- Copie după cartea de identitate;
- Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrărilor de absolvire şi a
articolelor publicate;
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- Dovadă plății taxei de admitere/ documente din care să reiasă exceptarea de la
plata taxei de înscriere la concurs. Plata va fi făcută în contul ATM FI cu următoarele
specificații Beneficiar: Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, IBAN
RO26TREZ70520F330500XXXX, CUI: 4265868.5).
Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 de lei.
Se exceptează de la plata taxei de înscriere candidații pe locurile finanțate de la
buget sau pe locurile cu taxă de studii care îndeplinesc una din următoarele condiții:
- sunt copii ai personalului didactic, didactic auxiliar sau ai foștilor profesori
între timp pensionați din sistemul învățământului de stat și particular
acreditat;
- sunt copii ai celor care au fost răniți în revoluția din decembrie 1989;
- sunt copii ai personalului armatei încadrat în gradul 1 de invaliditate sau
decedat în timpul și din cauza serviciului ca urmare a participării la acțiuni
militare.
- Declarație cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele
digitale/scanate transmise de către candidat și cele originale, precum și acceptul privind
prelucrarea datelor cu caracter personal. Declarația va fi descărcată de pe pagina
https://mta.ro/admitere-doctorat, completată și semnată (în situația în care candidatul nu
poate tipări declarația, aceasta va fi scrisă olograf).
După transmiterea documentelor de mai sus, candidații vor primi un e-mail cu
confirmarea (sau observațiile constatate) și un cod unic de identificare, folosit la afișarea
rezultatelor concursului de admitere.
La prezentarea în ATMFI la începutul anului universitar, documentele transmise
online, se prezintă în original la Compartimentul coordonare doctorat, în vederea aplicării
de către persoana împuternicită din academie a ştampilei de conformitate cu originalul.
A. Înscrierea candidaţilor pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget
Pe locurile finanţate de la bugetul de stat pot candida numai ofiţerii ingineri
încadraţi pe funcţii în Ministerul Apărării Naţionale.
Solicitarea participării pe locurile finanţate de la buget, cu frecvență sau cu
frecvență redusă, se face pe baza unui raport personal aprobat de către comandantul
unităţii la care este încadrat solicitantul şi promovat pe linie ierarhică.
La înscriere, candidatul trebuie să specifice tema de cercetare pe care doreşte să
o abordeze pe parcursul studiilor universitare de doctorat, din lista de teme propusă de
conducătorii de doctorat.
Candidaţii pentru locurile finanţate de la buget pot opta, cu ocazia înscrierii la
concursul de admitere şi transmiterii dosarului de admitere, pentru parcurgerea
programului de studii universitare de doctorat pe locurile cu taxă de studii, în situaţia în
care nu sunt admişi pe locurile finanţate de la buget.

NECLASIFICAT
5 din 8

NECLASIFICAT

B. Înscrierea candidaţilor pentru ocuparea locurilor cu taxă de studii
Pe locurile cu taxă de studii se pot înscrie persoanele care îndeplinesc conditiile
generale de înscriere (absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia), indiferent
dacă sunt sau nu încadrate în sistemul naţional de apărare.
La înscriere, candidatul trebuie să specifice tema de cercetare pe care doreşte să
o abordeze pe parcursul studiilor universitare de doctorat, din lista de teme propusă de
conducătorii de doctorat.

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
1. Proba de competenţă lingvistică se susţine online, pe platforma TEAMS sub
formă de test-grilă, la una din limbile de circulaţie internaţională, evaluat cu calificativul
ADMIS/RESPINS.
Calificativul ADMIS este condiţionat de obţinerea notei minime 6 (şase).
Au dreptul să se prezinte la proba/probele de specifice domeniului de studii de
doctorat numai candidaţii care au obţinut calificativul ADMIS la examenul de competenţă
lingvistică.
2. Proba specifică domeniului de studii de doctorat se susţine online, pe
platforma TEAMS, în faţa comisiei de concurs aprobate.
Aprecierea candidaţilor la proba specifică domeniului de studii de doctorat se face
de către fiecare membru al comisiei de concurs, cu note de la 1.00 la 10.00. Media fiecărui
candidat reprezintă media aritmetică a notelor atribuite de membrii comisiei de concurs,
calculată cu două zecimale fără rotunjire. Media minimă de admitere este 7.00 (şapte).
Candidaţii vor fi clasaţi şi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de
la proba specifică domeniului de studii de doctorat, în funcţie de numărul locurilor scoase
la concurs pentru fiecare conducător de doctorat. La medie egală, se va respecta numărul
de locuri aprobat, conducătorul de doctorat având atribuţia de a departaja candidaţii cu
medii egale.
3. Rezultatele la proba specifică domeniului de studii de doctorat şi clasificarea
candidaţilor se anunţă pe data de 13.09.2021.
Rezultatele la proba de competenţă lingvistică (test grilă) sau la proba specifică
domeniului de studii de doctorat (orală) nu pot fi contestate.
La afișarea rezultatelor concursului de admitere se va folosi codul unic de
identificare.
4. Înscrierea candidaților în platforma Teams a ATMFI se va face de către
Compartimentul coordonare doctorat, în baza cererii de înscriere. Contul creat va fi
comunicat candidatului și va fi utilizat pentru conectarea la platformă la data desfășurării
probelor de concurs.
5. Contestațiile referitoare la modul de organizare și desfășurare a concursului de
admitere se depun la Compartimentul coordonare doctorat în termen de 24 de ore de la
afișarea rezultatelor și se rezolvă în termen de 24 de ore de la data încheierii depunerii
contestațiilor, de către comisia de soluționare a contestațiilor.
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Comisia de soluționare a contestațiilor din academie este singura în măsură să
decidă asupra temeiniciei contestațiilor.
Deciziile Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt definitive.

V. DISPOZITII FINALE
V.1. Listele cu candidaţii declaraţi „ADMIS” la concursul pentru studii universitare
de doctorat se avizează de Consiliul Şcolii Doctorale şi se publică pe site-ul instituţiei.
V.2. Pentru a putea fi înmatriculaţi în Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”,
candidaţii declaraţi „ADMIS” trebuie să completeze şi să semneze contractul de studii
universitare de doctorat.
V.3. Candidaţii declaraţi „ADMIS” pe locurile cu taxă de studii trebuie să plătească,
la data semnării contractului de studii, jumătate din taxa anuală de şcolarizare. Candidaţii
care nu îndeplinesc această obligaţie nu vor fi înmatriculaţi, locurile astfel eliberate
completându-se prin redistribuire.
V.4. Senatul universitar a stabilit taxa de studii pentru studii universitare de doctorat
în valoare de 4000 lei.
Prezentele informații și precizări conțin datele oficiale cu privire la organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat în academie; alte
informații apărute în diverse publicații nu angajează cu nimic M.Ap.N. și academia.
În cazul în care Ministerul Educației și D.G.M.R.U. emit și alte precizări privind
concursul de admitere din anul 2021, acestea se comunică în timp util candidaților prin
publicare pe site-ul academiei, www.mta.ro..
Anexele 1-8 fac parte din prezentul Regulament de admitere.
DIRECTORUL CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Prof. univ. dr. ing.
Ioan NICOLAESCU
DIRECTORUL ȘCOLII DOCTORALE
Prof. univ. dr. ing.
Victor-Valeriu PATRICIU
ȘEFUL SECȚIEI MANAGEMENT UNIVERSITAR
Colonel ing.
Romeo RIZEA
ȘEFUL COMPARTIMENTULUI COORDONARE DOCTORAT
Căpitan
Daniela DIN
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ANEXE

1. Locurile scoase la concursul de admitere la studii universitare de doctorat pe
conducători de doctorat
2. Model Cerere de înscriere
3. Model Fișă de înscriere
4. Model Certificat de competență lingvistică pentru admitere la doctorat
5. Model Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrărilor de absolvire
și a articolelor publicate
6. Model Declarație cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele
digitale/scanate și cele originale, precum și acceptul privind prelucrarea datelor cu
caracter personal
7. Model Fișă conținând caracterizarea candidatului la admiterea la doctorat
8. Model Proces verbal al comisiei de admitere la doctorat
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