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La admiterea în ciclul de studii universitare
de licen]` pot candida absolven]ii de liceu cu
diplom` de bacalaureat sau diplom` echivalent`
cu aceasta. La prezentarea în institu]ia de înv`-
]`mânt superior militar, candida]ii au asupra
lor buletinul/cartea de identitate, trei fotografii,
trus` de scris [i bani pentru taxa de înscriere,
cazare [i mas`, precum [i diploma de bacalau-
reat ori adeverin]a care s` fac` dovada c` au
promovat acest examen, media general` la
bacalaureat [i mediile ob]inute în anii de liceu.
Cazarea pe perioada admiterii se asigur` gratuit
pentru absolven]ii colegiilor militare liceale,
promo]ia 2012, [i pentru solda]ii [i grada]ii
profesioni[ti din MApN. De la plata taxei de
înscriere sunt excepta]i absolven]ii colegiilor
militare liceale, promo]ia 2012, solda]ii [i grada]ii
profesioni[ti încadra]i în MApN, copiii perso-
nalului didactic din sistemul înv`]`mântului de
stat [i particular, o singur` dat` în cadrul unei
institu]ii de înv`]`mânt superior, precum [i
candida]ii care dovedesc, cu acte, c` îndeplinesc
una din urm`toarele condi]ii:  sunt orfani de
ambii p`rin]i;  provin de la case de copii sau
plasamente familiale;  sunt copii ai cadrelor
militare, solda]ilor [i grada]ilor profesioni[ti sau
ai func]ionarilor publici/salaria]ilor civili con-
tractuali ce î[i desf`[oar` activitatea în MApN;
 sunt copii ai pensionarilor din MApN;  sunt
copii ai celor care au fost r`ni]i în lupta pentru
victoria Revolu]iei din Decembrie 1989;  sunt
copii ai cadrelor militare în activitate sau ai
solda]ilor [i grada]ilor profesioni[ti, decedate/
deceda]i în timpul [i din cauza serviciului, ca
urmare a unor ac]iuni militare, accidente, catas-

trofe, a unor acte de devotament excep]ional
sau a unor misiuni în cadrul for]elor interna-
]ionale destinate men]inerii p`cii ori constituite
în scopuri umanitare;  au venituri lunare, pe
membru de familie, calculate în luna anterioar`
desf`[ur`rii concursului de admitere, care nu
dep`[esc salariul minim net pe economie, stabilit
prin deducerea din salariul minim brut a impo-
zitului persoanelor cu copii în între]inere. De
asemenea, nu pl`tesc taxa de înscriere copiii
personalului din structurile sistemului de
ap`rare, ordine public` [i siguran]` na]ional`
în activitate, pensionat sau decedat, care candi-
deaz` pe locurile aprobate pentru aceste
structuri.

Con]inutul subiectelor pentru probele din
cadrul admiterii se elaboreaz` în concordan]`
cu programele pentru examenul de bacalau-
reat 2012, iar timpul de sus]inere a fiec`rei probe
nu trebuie s` dep`[easc` trei ore.

Media general` minim` de admitere la
studii universitare de licen]` este 5,00 sau un
num`r de puncte echivalent cu aceasta. Nota
minim` de admitere pentru fiecare prob`, alta
decât limba str`in`, este 5,00.

În situa]ia în care doi sau mai mul]i candi-
da]i au medii de admitere egale, departajarea
acestora se face în baza criteriilor stabilite de
institu]ia de înv`]`mânt prin metodologia
proprie, care se aduc la cuno[tin]a candida]ilor
înainte de începerea concursului.

Candida]ii care au fost declara]i „NE-
ADMIS” sau „RESPINS” la admiterea în una
din institu]iile de înv`]`mânt superior militar
pot participa la admiterea în alt` institu]ie de
înv`]`mânt superior militar sau în [colile
militare de mai[tri militari [i subofi]eri, pe baza
aceluia[i dosar de candidat, cu respectarea
criteriilor specifice de selec]ie.
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Admiterea pentru ciclul de studii universi-
tare de master se realizeaz` în domeniile de
studii universitare de master acreditate, la
programele de studii legal înfiin]ate în cadrul
institu]iei de înv`]`mânt superior militar.

Pentru ciclul de studii universitare de mas-
ter, admiterea se face prin concurs, organizat
înainte de începerea anului universitar, potrivit
metodologiilor elaborate de institu]iile de
înv`]`mânt superior militar organizatoare. Tot
acestea din urm` stabilesc [i felul [i con]inutul
probelor.

Ofi]erii care de]in certificat de competen]`
lingvistic` valabil, conform STANAG 6001, cel
pu]in nivelul 1, 2, 2, 1, nu mai sus]in proba I
eliminatorie de limb` str`in`.

La admiterea în ciclul de studii universitare
de master pot candida absolven]ii cu diplom`
de licen]` ai ciclului de studii universitare de
licen]` organizate conform Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, absol-
ven]ii cu diplom` de licen]` sau echivalent` ai
studiilor universitare de lung` durat` organi-
zate conform Legii înv`]`mântului nr. 84/1995,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, precum [i absolven]ii studiilor efectuate
în str`in`tate [i recunoscute de structura de
specialitate din Ministerul Educa]iei, Cercet`rii,
Tineretului [i Sportului.

Ofi]erii care îndeplinesc condi]iile men]io-
nate în Ordinul ministrului ap`r`rii na]ionale
nr. M 30 din 21.03.2012 pentru aprobarea In-
struc]iunilor privind recrutarea, selec]ia, forma-
rea profesional` [i evolu]ia în cariera militar`
în Armata României pot candida pentru locu-
rile scoase la concurs, în cadrul categoriei de
for]e, la orice program de studiu de master de
conducere interarme, indiferent de arma/
specialitatea militar` de]inut`. Prin excep]ie, la
masterul de conducere interarme – For]e
Aeriene – avia]ie navigan]i vor putea candida
numai ofi]erii de avia]ie navigan]i.
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f`[urarea admiterii în institu]iile de înv`]`mânt superior militarf`[urarea admiterii în institu]iile de înv`]`mânt superior militarf`[urarea admiterii în institu]iile de înv`]`mânt superior militarf`[urarea admiterii în institu]iile de înv`]`mânt superior militarf`[urarea admiterii în institu]iile de înv`]`mânt superior militar, în anul, în anul, în anul, în anul, în anul
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Media minim` de admitere la studiile
universitare de master este 5,00 sau un num`r
de puncte echivalent cu aceasta.
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Admiterea pentru ciclul de studii uni-
versitare de doctorat se realizeaz` pe baz`
de competi]ie, în [colile doctorale acreditate
sau autorizate provizoriu, în domeniile de
studii universitare de doctorat aprobate în
cadrul acestora, în conformitate cu preve-
derile Codului studiilor universitare de
doctorat, aprobat prin Hot`rârea Guvernului
nr. 681/2011, [i ale legisla]iei în vigoare.

Admiterea la studii universitare de
doctorat se organizeaz` înainte de începerea
anului universitar.

La admiterea în ciclul de studii univer-
sitare de doctorat pot candida absolven]ii cu
diplom` de licen]` sau echivalent` ai studiilor
universitare de lung` durat` organizate
conform Legii înv`]`mântului nr. 84/1995
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, absolven]ii cu diplom` de master
ai ciclului de studii universitare de master
organizate conform Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modifi-
c`rile [i complet`rile ulterioare, precum [i
absolven]ii studiilor efectuate în str`in`tate
[i recunoscute de structura de specialitate
din Ministerul Educa]iei, Cercet`rii, Tine-
retului [i Sportului ca fiind cel pu]in studii
universitare de master.

Media minim` de admitere la studiile
universitare de doctorat este 5,00 sau un nu-
m`r de puncte echivalent cu aceasta.

Probele de concurs, ponderea discipli-
nelor [i a mediei de bacalaureat sunt stabilite
de Universitatea de Medicin` [i Farmacie
„Carol Davila”, Bucure[ti, respectiv, Univer-
sitatea de Medicin` [i Farmacie din Târgu
Mure[.

ACADEMIA
FOR}ELOR
TERESTRE

NICOLAE B~LCESCU
Sibiu, Str. Revolu]iei
nr. 3-5,
Tel: 0269/432990,
Fax: 0269/215554

FACULTATEA
DE MANAGEMENT MILITAR
{tiin]e militare, informa]ii [i

ordine public`, cu frecven]`, 3
ani; specializ`ri:  Managementul
organiza]iei;    Management
economico-financiar

Proba I – Limba englez`, test
gril`, 90 de minute, nota minim`
6,00. Pondere în media de
admitere – 20%; prob` eliminatorie.

Proba a II-a – Matematic`,
Psihologie – test gril`, nota mini-
m` 5,00, (ponderea itemilor – 2/3
pentru prima disciplin`). Pondere
în media de admitere – 80 %.

{tiin]e administrative, cu
frecven]`, 3 ani; specializare:
 Administra]ie public`

Proba I – Limba englez`, test
gril`, 90 de minute, nota minim`
6,00. Pondere în media de
admitere – 20%; prob` eliminatorie.

Proba a II-a – Psihologie,
Limba român` [i comunicare –
test gril`, nota minim` 5,00, (pon-
derea itemilor – 2/3 pentru prima
disciplin`). Pondere în media de
admitere – 80%.

ACADEMIA
FOR}ELOR
AERIENE

HENRI COAND~
Bra[ov, Str. Mihai
Viteazul nr. 160,
Tel: 0268/423421,
Fax: 0268/422004

FACULTATEA
DE MANAGEMENT
AERONAUTIC
{tiin]e militare, infor-

ma]ii [i ordine public`,
cu frecven]`, 3 ani; specia-
liz`ri:  Managementul
organiza]iei ; Manage-
ment în avia]ie;   Manage-
mentul traficului aerian

Proba I – Limba en-
glez` , test gril`, 90 de
minute, nota minim` 6,00.
Pondere în media de admi-
tere – 15%; prob` elimina-
torie.

Proba a II-a – Mate-
matic`, Psihologie – test
gril`, nota minim` 5,00,
(ponderea itemilor – 2/3
pentru disciplina matema-
tic` [i 1/3 pentru disciplina
psihologie). Pondere în
media de admitere – 75%.
Media examenului de
bacalaureat – pondere 10%.

ACADEMIA
TEHNIC~ MILITAR~

Bucure[ti, B-dul. George Co[buc nr. 81 - 83, sector 5,
Tel: 021/335.46.60;
Fax: 021/335.57.63

FACULTATEA DE MECATRONIC~
{I SISTEME INTEGRATE  DE ARMAMENT
Inginerie aerospa]ial`, cu frecven]`, 4 ani; specializ`ri:   Aeronave

[i motoare de avia]ie;  Echipamente [i instala]ii de avia]ie
Inginerie de armament, rachete [i muni]ii, cu frecven]`, 4 ani;

specializ`ri:  Armament, aparatur` artileristic` [i sisteme de conducere
a focului;  Muni]ii, rachete, explozivi [i pulberi

Ingineria autovehiculelor, cu frecven]`, 4 ani; specializ`ri:
  Blindate, automobile [i tractoare;  Echipamente [i sisteme de comand`
[i control pentru autovehicule

Inginerie civil`, cu frecven]`, 4 ani, specializare Construc]ii [i
fortifica]ii

Inginerie geodezic`, cu frecven]`, 4 ani, specializare Topogeodezie
[i automatizarea asigur`rii topogeodezice

Inginerie genistic`, cu frecven]`, 4 ani, specializare Sisteme pentru
baraje de mine, distrugeri [i mascare

FACULTATEA DE SISTEME ELECTRONICE
{I INFORMATICE MILITARE
Inginerie electronic` [i telecomunica]ii, cu frecven]`, 4 ani;

specializ`ri:  Echipamente [i sisteme electronice militare;  Transmisiuni
Calculatoare [i tehnologia informa]iei, cu frecven]`, 4 ani,

specializare Calculatoare [i sisteme informatice pentru ap`rare [i
securitate na]ional`

Proba I – Limba englez` (numai pentru candida]ii pe locuri f`r`
tax`), test gril`, nota minim` 6,00; prob` eliminatorie, pondere 5%.

Proba II – Matematic` [i Fizic` – Algebr`, Elemente de algebr`
liniar` [i geometrie analitic`, Elemente de algebr`, Elemente de analiz`
matematic`, Mecanic`, Elemente de termodinamic`, Producerea [i
utilizarea curentului continuu – test gril`, nota minim` 5,00, pondere 85 %.

Proba a III-a – Media examenului de bacalaureat, pondere 10 %.
Pentru locurile cu tax` – concurs de dosare, clasificare în ordinea

descresc`toare a mediei de bacalaureat.

ACADEMIA NAVAL~
MIRCEA CEL B~TRÂN

Constan]a, Str. Fulgerului nr. 1,
Tel./Fax: 0241/643096

FACULTATEA
DE MARIN~ MILITAR~
Inginerie marin` [i naviga]ie, cu

frecven]`, 4 ani; specializare Naviga]ie,
hidrografie [i echipamente navale

Proba I – Limba englez`, prob`
eliminatorie, test gril`, nota minim` de
admitere  6,00.

Proba a II-a – Matematic` sau
Fizic` la alegere, nota minim` de
admitere –  5,00; ponderea în media de
admitere – 100%.

INSTITUTUL
MEDICO – MILITAR

Bucure[ti, Str. Institutului de
Medicin` Militar` nr. 5 - 7, sector 1,
Tel: 021/3120173,
Fax: 021/2223061
S`n`tate, cu frecven]`, 5, 6 ani;  spe-

cializ`ri:    Medicin`;    Medicin`
dentar`;  Farmacie

Limba englez ,̀ prob  ̀eliminatorie, test
gril` – nota minim` de admitere – 6,00.

 Nota ob]inut` la aceast` prob` nu
se ia în considerare la calculul me-
diei de admitere în Universitatea de
Medicin` [i Farmacie „Carol Davila”,
Bucure[ti, respectiv, Universitatea de
Medicin` [i Farmacie din Târgu Mure[.


