Precizări privind calendarul admiterii și selecția candidaților pe locurile
Ministerului Apărării Naționale pentru concursul de admitere la studii
universitare de licență (ciclul I de studii) pentru anul universitar 2021/2022
care au fost elaborate ca urmare a Ordinului nr. M.29/2021 pentru modificarea
și completarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de
recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de
formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității
de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale,
care a intrat în vigoare ulterior aprobării Regulamentului de organizare și
desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență (ciclul I
de studii) pentru anul universitar 2021/2022.
- validat în ședința Senatului universitar din 15.04.2021-

Calendarul concursului de admitere pentru candidații pe
locurile Ministerului Apărării Naționale, va avea următorul conținut:
 09 - 21 iulie 2021 ora 12.00 – transmiterea on-line, către
secretariatul
comisiei
de
admitere
(pe
adresa
admitere2021@mta.ro) de către candidați a fișelor de înscriere
a opțiunilor, a diplomelor de bacalaureat (adeverințelor), a
dovezii de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sau
a documentului care justifică exceptarea de la plata taxei;
 22 iulie 2021, ora 15.00 – completarea bazei de date cu datele
furnizate de către candidați (opțiuni, medie bacalaureat, medie
ani studii);
 23 iulie 2021, ora 12.00 – susținerea probei scrise, tip test grilă,
la Matematică-Informatică-Limba engleză;
 24 iulie 2021, ora 12.00 – afișarea listelor provizorii și a
ierarhizării candidaților pentru candidații pe locurile Ministerului
Apărării Naționale;
 24.07 – 30.08.2021 – Planificarea și susținerea de către candidații
declarați “IERARHIZAT” a probelor de selecție în de Centrele
Zonale de Selecție și Orientare (C.Z.S.O.), precum și efectuarea
examinării medicale în unitățile sanitare din cadrul Ministerului
Apărării Naționale, stabilite de către Direcția Medicală.
 31.08.2021 – afișarea rezultatelor finale
 01-02 septembrie 2021, ora 12.00 – transmiterea on-line către
secretariatul
comisiei
de
admitere
(pe
adresa
admitere2021@mta.ro) de către candidați a cererilor de
înscriere în anul I;
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 05 septembrie 2021 - înaintarea procesului verbal cu rezultatele
concursului de admitere la Direcția Generală Management
Resurse Umane, la Direcția Instruire și Doctrină și informarea
beneficiarilor.
SELECȚIA CANDIDAȚILOR (doar pentru candidații pe locurile alocate
Ministerului Apărării Naționale), se va realiza astfel:
Comisia de admitere ierarhizează toți candidații care nu provin din rândul
absolvenților promoției 2021 ai colegiilor naționale militare, în ordine
descrescătoare potrivit mediei de admitere. În caz de egalitate a mediei de
admitere, se vor aplica criteriile de departajare stipulate la capitolul 3 litera c.
În urma verificării dosarelor de admitere, președintele comisiei de admitere
va transmite personalului desemnat din cadrul Secției Management Resurse
Umane, situația candidaților care nu au susținut selecția, în ordinea ierarhizării
până la ocuparea locurilor scoase la concurs prin Planul de școlarizare în
instituțiile/unitățile de învățământ militar și în structurile de formare
profesională inițială și continuă pentru anul universitar/școlar 2021-2022.
Evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de
evaluare finală a candidaților se execută de către centrele zonale de selecție și
orientare, conform arondării zonale stabilite prin dispoziție a șefului Direcției
personal și mobilizare a Statului Major al Apărării.
Personalul desemnat din cadrul Secției Management Resurse Umane va
contacta candidații în vederea anunțării datei participării la selecție, solicitând
confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal
de selecție și orientare la data stabilită și se asigură că toți candidații cunosc ce
documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la
selecție. Ulterior, va transmite centrelor zonale de selecție și orientare, cu cel
puțin 3 zile lucrătoare înaintea începerii activității de selecție, tabelele nominale
cu candidații care confirmă participarea la selecție.
Candidații declarați „Admis” la selecția în centrele zonale de selecție și
orientare, vor fi planificați la examinarea medicală prevăzută la art. 23 alin. (1)
lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, cu modificările
și completările ulterioare, în locațiile stabilite de către Statul Major al Apărării
prin grija Direcției medicale.
După ce au fost declarați „Apt” la examinarea medicală, candidații care au
optat pentru programele de studii Aeronave și motoare de aviație, Armament,
rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare, Echipamente și instalații de
aviație, Echipamente şi sisteme electronice militare, electronicăradioelectronică de aviație, Echipamente şi sisteme electronice militare, vor
efectua examinarea/evaluarea aptitudinală medicală și/sau evaluarea psihologică
a aptitudinilor speciale la Institutul National de Medicină Aeronautică și Spațială
„General doctor aviator Victor Anastasiu”.
Ierarhizarea și planificarea la selecție se afișează pe pagina de internet a
academiei prin grija președintelui comisiei de admitere.
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În situația în care candidații care au fost repartizați pe programe de studii,
pe locurile finanțate de la buget nu promovează probele de selecție sau se renunță
la locul repartizat, următorii candidații din ierarhie (nerepartizați inițial) vor fi
informați telefonic de către membrii comisiei de admitere cu privire la
posibilitatea ocupării unui loc rămas vacant, iar în situația în care își exprimă
acordul de a ocupa acel loc, vor fi planificați la susținerea probelor de selecție.
Candidații care au fost declarați ADMIS/APT, la probele de selecție
organizate conform ordinului M 217/2019, cu modificările și completările
ulterioare, vor fi declarați ADMIS la programele de studii conform repartiției
realizate.
Rezultatele concursului de admitere, verificate de comisie și aprobate de
președintele comisiei de admitere, se aduc la cunoștință publică, prin publicare
pe site-ul academiei la data finalizării tuturor probelor de selecție.
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