PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT
ÎN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ
- Sesiunea Septembrie 2016 –
I. PRINCIPII GENERALE
Art 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat în Academia
Tehnică Militară se realizează în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului României (H.G.R.) nr. 606/2005 privind organizarea
programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior
subordonate Ministerului Apărării Naţionale, a H.G.R. nr. 264/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice Militare, a H.G.R. nr. 681/2011
privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, a H.G.R. 134/2016
privind modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat şi Carta
universitară a Academiei Tehnice Militare.
Art. 2. Studiile universitare de doctorat organizate de Academia Tehnică Militară 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.
Art. 3. 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 Consiliile Şcolilor Doctorale ale celor două
facultăţi şi după aprobare, se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin publicare pe siteul instituţiei.
Art. 4. Temele de cercetare scoase la concurs de conducătorii de doctorat pentru
fiecare an universitar, se aprobă de Consiliile Şcolilor Doctorale ale celor două
facultăţi şi se publică pe site-ul instituţiei. Numărul de teme de cercetare trebuie să fie
mai mare decât numărul de locuri alocate conducătorului respectiv.
II. PROGRAMUL DE DESĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 5. Admiterea la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar
2016/2017 se organizează în sesiunea din septembrie, în conformitate cu următorul
program:

■
■
■
■
de

Înscrierea candidaţilor: 29.08 - 02.09.2016
Concursul de admitere: 05 - 15.09.2016
Validarea rezultatelor concursului: 16.09.2016
Semnarea contractelor de studii şi înmatricularea doctoranzilor: începând cu data
01.10.2016.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art. 6. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de
doctorat în academie numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.
Art. 7. Absolvenţii învăţământului universitar de lunga durată, cu diplomă de
finalizare a studiilor eliberată până în anul absolvirii primei promoţii a studiilor
universitare de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 au
dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat fără să fi absolvit un ciclu de
studii aprofundate sau de master.
Art. 8. Pe locurile finanţate de la bugetul de stat pot candida numai ofiţerii ingineri
încadraţi pe funcţii în Ministerul Apărării Naţionale, cu avizul Comisiei de Selecţie
din Direcţia Management Resurse Umane.
Art. 9. Candidatul la concursul de admitere la doctorat trebuie să depună la
secretariatul Şcolilor doctorale un dosar de înscriere, care să conţină următoarele
documente:
■ Cerere de înscriere.
■ Fişa de înscriere.
■ Curriculum vitae.
■ Lista lucrărilor publicate.
■ Copie legalizată după certificatul de naştere.
■ Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de bacalaureat sau
echivalentul acesteia.
■ Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de licenţă sau
echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate (foaia matricolă).
■ Copii legalizate (eventual traduse şi legalizate) după diplomele de studii
universitare de masterat, cu anexele corespunzătoare legalizate. În situaţia în care
candidatul prezintă diplome obţinute în străinătate, va face dovada că acestea sunt
echivalente cu cele de bacalaureat, de licenţă sau masterat şi va prezenta copii
legalizate după aceste documente.
■ Copie legalizată după certificatul de căsătorie sau după alt act de schimbare a
numelui, dacă este cazul.
■ Chitanţă eliberată de casieria academiei privind achitarea taxei de înscriere.
■ Copie BI/CI.

■ Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrărilor de absolvire şi a
articolelor publicate.
Art. 10. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat, pentru anul
universitar 2016/2017, va fi cea stipulată în Cuantumul taxelor pentru unele servicii
pe linie de învățământ prestate de Academie Tehnică Militară în anul universitar
2016-2017 şi se achită la casieria instituţiei.
IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 11. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează întro manieră unitară pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de finanţare (de la buget
sau cu taxă) şi constă dintr-un examen de competenţă lingvistică şi dintr-o probă de
specialitate.
Art. 12. Concursul este valabil numai pentru un singur domeniu (temă) şi un
conducător de doctorat din sesiunea în care a fost organizat. Un candidat se poate
înscrie la concurs la mai mulţi conducători de doctorat cu respectarea prevederilor art.
9 şi art. 10.
Art. 13. Examenul de competenţă lingvistică se susţine o singură dată la
Departamentul de limbi străine şi comunicare interculturală din academie, sub formă
de test-grilă, la una din limbile de circulaţie internaţională (engleză, franceză), evaluat
cu calificativul ADMIS/RESPINS.
Art. 14. Au dreptul să se prezinte la proba/probele de specialitate numai candidaţii
care au obţinut calificativul ADMIS la examenul de competenţă lingvistică.
Art. 15. Proba de specialitate se susţine în faţa unei comisii de examinare propusă de
conducătorul de doctorat şi aprobată de rectorul academiei. Din comisie fac parte,
alături de conducătorul de doctorat care este şi preşedintele comisiei, cel puţin 3
membrii, specialişti în domeniu, care au gradul didactic de cel puţin conferenţiar
universitar sau cercetător ştiinţific gr. II.
Art. 16. Candidatul care se prezintă în faţa comisiei de examinare trebuie să specifice
tema de cercetare pe care doreşte să o abordeze pe parcursul studiilor universitare de
doctorat, din lista de teme propusă de conducătorul de doctorat.
Art. 17. Proba de specialitate este orală şi constă din susţinerea unei expuneri,
elaborată în prealabil de către fiecare candidat, în care se prezintă preocupările proprii
de cercetare ştiinţifică şi bibliografia studiată în domeniul temei de cercetare alese şi
din formularea de răspunsuri la întrebările adresate de membrii comisiei.

Art. 18. Candidaţii sunt apreciaţi la proba de specialitate în funcţie de nivelul de
pregătire şi informare în domeniu şi de capacitatea de a aborda probleme de cercetare
specifice temei alese şi de a formula soluţii şi căi de rezolvare.
Art. 19. Aprecierea candidaţilor la proba de specialitate se face de către fiecare
membru al comisiei de examinare, cu note de la 1.00 la 10.00. Media fiecărui
candidat reprezintă media aritmetică a notelor atribuite de membrii comisiei de
examinare, calculată cu două zecimale. Media minimă de admitere este 8.00 (opt).
Art. 20. Candidaţii vor fi clasaţi şi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a
mediilor de la proba de specialitate, 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 în continuare stabilind ordinea candidaţilor.
Art. 21. Rezultatele la proba de specialitate şi clasificarea candidaţilor se anunţă la
încheierea concursului prin publicare la avizierele Şcolilor ale celor două facultăţi .
Art. 22. Rezultatele la examenul de competenţă lingvistică sau la proba de specialitate
nu pot fi contestate.
Art. 23. Contestaţii privind modul de organizare a concursului de admitere la doctorat
se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretariatele Şcolilor
doctorale ale celor două facultăţi.
Art. 24. Consiliile Şcolilor Doctorale ale celor două facultăţi propun, în termen de 24
de ore de la înregistrarea contestaţiei, o comisie de soluţionare a contestaţiei, alcătuită
dintr-un preşedinte şi 2 membri, unul dintre membri fiind preşedintele comisiei în faţa
căreia s-a susţinut proba de specialitate pentru admiterea la doctorat.
Art. 25. Comisia de soluţionare a contestaţiei trebuie să rezolve contestaţia în termen
de 24 de ore de la numire şi să comunice rezultatul contestaţiei.
Art. 26. Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat, cu frecvenţă şi frecvenţă
redusă, se face din rândul candidaţilor declaraţi admişi, prin decizia Consiliilor celor
două Şcoli Doctorale, ţinând cont de numărul de locuri aprobat pentru fiecare şcoală
doctorală, relevanţa temelor de cercetare propuse de conducătorii de doctorat pentru
armată şi industria de apărare şi potenţialul fiecărui candidat în parte.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 27. Listele cu candidaţii declaraţi „ADMIS” se avizează de Consiliile Şcolilor
Doctorale ale celor două facultăţi şi se publică pe site-ul instituţiei.

Art. 28. Pentru a putea fi înmatriculaţi în Academia Tehnică Militară, candidaţii
declaraţi „ADMIS” trebuie să completeze şi să semneze contractul de studii
universitare de doctorat.
Art. 29. 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.
Art. 30. Valoarea taxei de studii la doctorat, pentru anul universitar 2016/2017 va fi
cea stipulată în Cuantumul taxelor pentru unele servicii pe linie de învățământ prestate
de Academie Tehnică Militară în anul universitar 2016-2017 şi se achită la casieria
instituţiei.
Anexa I – Domeniile de doctorat şi numărul de locuri scoase la concurs pentru anul
universitare 2016/2017.
Anexa II – Lista temelor de cercetare scoase la concurs de conducătorii de doctorat
pentru anul universitare 2016/2017, se va afişa pe site cu 60 de zile înainte de
admitere .

