ANUNȚ
privind organizarea concursului de admitere la cursul de carieră
“Curs avansat în domeniul tehnico-ingineresc”
În conformitate cu ordinul comandantului Academiei Tehnice Militare “Ferdinand I”, începând cu data
de 25.10.2021, accesul în Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” pentru persoanele care nu sunt
angajate ale instituției se face cu îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții legale:
1.
2.
3.
4.

fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, cu trecerea a cel puțin 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare;
prezintă rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2, dar nu mai vechi de 72 de ore;
prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2, dar nu mai vechi de 48 de ore;
Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.

Bază: H.G. nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând
cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată cu H.G. nr. 1130
din 22.10.2021.
Locuri scoase la concurs: Finanțate de la buget: 25
Data și ora susținerii examenului: 14.12.2021, ora 09:00 (prezentarea la sediul instituției se face
începând cu ora 07:30)
Locul de desfășurare a examenului: Aula Magna
Modul de desfășurare a examenului: Examenul se va desfășura sub forma unui test grilă, din tematica
și bibliografia recomandată.
Admiterea la cursurile de carieră se realizează în funcție de media obținută, în ordine descrescătoare și
în limita locurilor aprobate. În situația în care vor fi candidați care au obținut același punctaj la testul
grilă, departajarea acestora se va face pe baza mediei obținute la examenul de finalizare a studiilor de
licență.
Tematica și bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor se găsește la adresa: https://mta.ro/wpcontent/uploads/2021/11/TEMATICA-SI-BIBLIOGRAFIA-CURS-AVANSAT-IN-DOMENIULTEHNICO-INGINERESC-2021-2022-1.pdf. Documentele bibliografice care nu se găsesc în rețeaua
INTRAMAN, pot fi solicitate în format electronic la adresa de mail oana.mocian@mta.ro.
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”, la prezentarea în ATM pentru
susținerea examenului de admitere, candidații vor prezenta un dosar plic cu următoarele documente
(copie și original): diplomă de licență sau echivalentă, foaie matricolă/supliment diplomă, certificat de
naștere, CI - copie, certificat de căsătorie, după caz.
Documentele vor fi scanate și transmise și pe adresa de e-mail: secretariat.b@mta.ro.
Detalii referitoare la desfășurarea cursului:
Perioada de desfășurare a cursului: 25.01 - 04.03.2022 (6 săptămâni)
Programul de desfășurare a cursului: cu frecvență, zilnic 08.00-15.00, față-în-față, în
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”.

