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I. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE AL STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
I.1. Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui
finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.
Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat (ciclului III
de studii universitare) în Academia Tehnică Militară se realizează în temeiul şi
în conformitate cu prevederile din:
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
6102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licenţă, de
master şi de doctorat;
- H.G.R. nr. 134/2016 pentru modificarea şi completarea
modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat,
aprobat prin HG nr. 681/2011;
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 606/2005 privind organizarea
programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ
superior subordonate Ministerului Apărării Naţionale;
- H.G.R. nr. 264/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei Tehnice Militare;
- H.G.R. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
- Carta universitară a Academiei Tehnice Militare.
I.2. Academia Tehnică Militară este Instituţie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) atestată să organizeze doctoratul
ştiinţific, care se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, în domeniile
cuprinse în domeniul fundamental “Ştiinţe inginereşti”.
I.3. Domeniile în care se organizează studiile universitare de doctorat în
şcoala doctorală din academie sunt cuprinse în nomenclatorul aprobat prin
H.G.R. nr. 140/2017 privind domeniile și programele de studii.
I.4. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile generale şi de specialitate ale
absolventului de studii universitare de doctorat ştiinţific din academie conferă
acestuia capacitatea:
a) de a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul de studiu şi de a
utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu;
b) de a concepe şi implementa un proiect de cercetare şi de a face
managementul cercetării în condiţiile respectării deontologiei profesionale;
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c) de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu
impact naţional sau internaţional, demonstrată prin publicaţii ştiinţifice;
d) de analiză critică, evaluare şi sinteză a unor idei noi şi complexe;
e) de comunicare cu comunitatea profesională, militară sau civilă, în
contextul domeniului său de cercetare;
f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice în contextul unei
societăţi şi economii bazate pe cunoaştere.
Academia Tehnică Militară (A.T.M.) organizează concurs de admitere în
ciclul III de studii universitare pentru ocuparea locurilor aprobate de ministrul
apărării naţionale.
Organizarea concursului de admitere este de competenţa academiei şi se
face în conformitate cu:
• Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 30/2012 pentru aprobarea
„Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia formarea profesională şi
evoluţia în cariera militară în Armata României”, cu modificările şi
completările ulterioare (M 8/2018);
• Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
6102/2016 privind aprobarea „Metodologiei cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat din 15.12.2016”;
• Dispoziţia Direcţiei Management Resurse Umane nr. D.M.R.U.
4/12.03.2015 pentru aprobarea ,,I.M. – 3/60, Metodologia cadru privind
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul universitar
militar”;
• Dispoziţia Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr.
D.G.M.R.U. 33/22.12.2017 pentru aprobarea probelor de concurs şi a
graficului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la
programele de studii universitare militare, în anul 2018-2019.
Admiterea candidaţilor se va face pe baza aptitudinilor şi nivelului
cunoştinţelor, asigurându-se echidistanţă, egalitate de şanse, înţelegere şi
solicitudine faţă de candidaţi din partea tuturor participanţilor la organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere.
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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 10-18.09.2018.
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 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.
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II.3. 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;
■ Certificat de competență lingvistică;
■ Curriculum vitae;
■ Lista lucrărilor publicate;
■ Copie după certificatul de naştere;
■ Copie (eventual tradusă ) după diploma de bacalaureat sau
echivalentul acesteia;
■ Copie (eventual tradusă) după diploma de licenţă sau echivalentul
acesteia,
■ Copie (eventual tradusă) după diploma de master, cu anexele
corespunzătoare. Candidații care au promovat în România examenul de
dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017/2018 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.
■ Copie după certificatul de căsătorie sau după alt act de schimbare a
numelui, dacă este cazul;
■ Copie BI/CI;
■ Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrărilor de
absolvire şi a articolelor publicate;
■ Chitanţă eliberată de casieria academiei privind achitarea taxei de
înscriere.
Aceste documente se prezintă într-un dosar de plastic cu șină.
La prezentarea dosarului, candidatul trebuie, de asemenea, să prezinte
în original documentele care sunt solicitate în copie la dosar, în vederea aplicării
de către persoana împuternicită din academie a ştampilei de conformitate cu
originalul.
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/ paşaportului şi a celorlalte documente aratate mai sus.
Înscrierea
se poate face în numele candidatului şi de către o altă persoană, în baza unei
procuri notariale speciale.
Nu vor fi înscrise la concursul de admitere persoanele care nu prezintă
dosarul complet cu documentele prevăzute la art. II.3.
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:
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- 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.
Scutiri de la plata acestor taxe sau reducerea lor se pot face numai pe
baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, iar aprobarea scutirilor
se face de către comisiile tehnice de înscriere ale Şcolii doctorale.
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 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 depunerii 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.
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.

III. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
III.1. Perioada, condiţiile de înscriere, taxa de studii, precum şi data
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat se stabilesc de către
Senatul universitar al academiei şi se anunţă prin afişare la loc vizibil şi prin
publicare pe site-ul instituţiei. Anunţul se face prin grija Şcolii doctorale, de
regulă în luna aprilie a fiecărui an.
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Pentru anul universitar 2018-2019, programul de desfăşurare a
concursului de admitere este următorul:
- 27.08- 07.09.2018 – înscrierea și depunerea dosarelor de candidat;
- 10- 18.09.2018 – desfăşurarea concursului de admitere;
- 19.09.2017 – afişarea rezultatelor concursului de admitere.
III.2. 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 şi
după aprobare, 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.
Concursul de admitere la doctorat se desfăşoară pe domenii de doctorat în
faţa unor comisii de admitere formate din preşedinte şi încă cel puţin 2 membri.
Înaintea desfăşurării concursului, Şcoala doctorală pune la dispoziţia
comisiilor de admitere dosarele de înscriere ale candidaţilor în vederea evaluării
preliminare.

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
IV.1. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se
organizează într-o manieră unitară pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de
finanţare (de la buget sau cu taxă) şi constă dintr-o probă de competenţă
lingvistică şi dintr-o probă de specialitate.
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 condiţia ca
acesta să depună un număr de dosare echivalent cu numărul de conducători de
doctorat la care doreşte să se înscrie şi să achite contravaloarea taxei de înscriere
pentru fiecare dosar depus.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de
stat pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legislaţiei
in vigoare.
IV.2. Proba de competenţă lingvistică se susţine o singură dată la
Departamentul de limbi străine, Ştiinte militare şi Management din academie,
sub formă de test-grilă, la una din limbile de circulaţie internaţională (engleză,
franceză), evaluat cu calificativul ADMIS/RESPINS.
Calificativul ADMIS este condiţionat de obţinerea notei minime 6 (şase).
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Au dreptul să se prezinte la proba/probele de specialitate numai candidaţii
care au obţinut calificativul ADMIS la examenul de competenţă lingvistică.
IV.3. Proba de specialitate se susţine în faţa unei comisii de concurs
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 încă 2 membri, specialişti în domeniu, care au gradul didactic
de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gr. II.
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, urmată de formularea de răspunsuri la întrebările adresate de
membrii comisiei.
La proba de specialitate, din cadrul concursului de admitere la doctorat,
comisia verifică:
• nivelul de cunoaştere de către candidat, pe baza consultării bibliografiei de
specialitate române şi străine, a problematicii domeniului respectiv, a
cercetărilor recente legate de preocupările candidatului;
• capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi
metodologice pentru activitatea de cercetare;
• măsura în care cunoştinţele de specialitate, la data susţinerii concursului,
insuşite de către candidatul care are diplomă de master într-un domeniu diferit
de domeniul în care urmează să efectueze doctoratul ii permit acestuia
desfăşurarea activităţii de pregătire prin doctorat, precum şi dacă preocupările
candidatului justifică orientarea spre domeniul de doctorat ales.
În aprecierea candidaţilor, membrii comisiilor vor ţine seama şi de
următoarele elemente:
• activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată: lucrări de cercetare ştiinţifică
realizate ca responsabil de temă sau coautor; cursuri, îndrumare, memoratoare,
metodologii, etc.; participarea la elaborarea unor standarde de ramură,
regulamente, instrucţiuni şi a altor acte normative; comunicări întocmite şi
susţinute la diferite manifestări ştiinţifice (sesiuni de comunicări, seminarii,
simpozioane etc.); participarea la activităţi şi lucrări experimentale, de
omologare şi demonstrative;
• activitatea publicistică: lucrări editate în Editura Academiei Tehnice Militare,
în Editura Militară sau în alte edituri; articole publicate în reviste de specialitate;
• capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie: disponibilităţile pentru activitatea
creativă şi interpretarea informaţiilor; formularea şi argumentarea opiniilor
personale;
• orientarea candidaţilor pentru domeniul de doctorat: formularea şi justificarea
direcţiilor de cercetare, măsura în care preocupările candidatului prezintă interes
ştiinţific şi practic pentru sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
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Pe timpul concursului, comisiile îşi desfăşoară activitatea independent;
concluziile şi hotărârile privind selecţia şi ordinea de clasificare pentru
admiterea la studii universitare de doctorat a candidaţilor sunt atribute exclusive
ale comisiei.
IV.4. Candidaţii sunt apreciaţi la proba de specialitate în funcţie de
nivelul de pregătire şi informare în domeniu, de capacitatea de a aborda
probleme de cercetare specifice temei alese şi de a formula soluţii şi căi de
rezolvare.
Aprecierea candidaţilor la proba de specialitate 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. Media minimă de admitere este 7.00
(şapte).
IV.5. 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 avand
atribuţia de a departaja candidaţii cu medii egale.
IV.6. Rezultatele la proba de specialitate şi clasificarea candidaţilor se
anunţă pe data de 19.09.2018 prin publicare la avizierul Şcolii doctorale precum
şi pe pagina de web a instituţiei.
Rezultatele la proba de competenţă lingvistică sau la proba de
specialitate nu pot fi contestate.
IV.7. Contestaţii privind modul de organizare a concursului de admitere
la studii universitare de doctorat se depun în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor, la Biroul coordonare cercetare ştiinţifică şi studii doctorale
Consiliul Şcolii Doctorale propune, în termen de 24 de ore de la
înregistrarea contestaţiei, o comisie de soluţionare a contestaţiei, alcătuită dintrun preşedinte şi 2 membri.
Comisia de soluţionare a contestaţiei trebuie să rezolve contestaţia în
termen de 24 de ore de la numire şi să comunice rezultatul contestaţiei.
IV.8. Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat, cu frecvenţă şi
frecvenţă redusă, se face din rândul candidaţilor declaraţi admişi, prin decizia
Consiliului Şcolii Doctorale, ţinând cont de numărul de locuri aprobat, relevanţa
temelor de cercetare propuse de conducătorii de doctorat pentru armată şi
industria de apărare şi potenţialul fiecărui candidat în parte.
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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,
candidaţii declaraţi „ADMIS” trebuie să completeze şi să semneze contractul de
studii universitare de doctorat.
V.3 În vederea înmatriculării candidații admiși pe locurile finanțate de la
bugetul de stat au obligația să depună în original, până la data de 01.10.2018,
diploma de master/adeverința de master la biroul coordonare cercetare științifică
și studii doctorale. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au
promovat examenul de dizertație în sesiunile anului universitar 2017/2018.
V.4. 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.
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 M.E.N. și D.G.M.R.U. emit și alte precizări privind
concursul de admitere din anul 2018, acestea se comunică în timp util
candidaților prin publicare pe site-ul academiei, www.mta.ro..
Anexele 1-6 fac parte din prezentul regulament.
Anexe:
Anexa 1:Conţinutul dosarului de înscriere la concursul de admitere doctorat;
Anexa 2: Model cerere înscriere doctorat;
Anexa 3: Model Fişa de înscriere la concursul de admitere;
Anexa 4: Model Fişa de caracterizare a candidatului;
Anexa 5: Model Proces verbal admitere doctorat;
Anexa 6: Model Certificat competenţă lingvistică .
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Anexa nr.1

CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

1. Cerere pentru înscrierea la concurs;
2. Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele
cerute;
3. Certificat de competenţă lingvistică;
4. Curriculum vitae;
5. Lista lucrărilor publicate;
6. Copie după certificatul de naştere;
7. Copie BI/CI;
8. Copie (eventual tradusă) a diplomei de bacalaureat sau echivalentului
acestuia;
9. Copie (eventual tradusă) a diplomei de licenţă sau echivalentului acestuia;
10.Copie (eventual tradusă) a diplomei de master, cu anexele
corespunzătoare. Candidații care au promovat în România examenul de
dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017/2018 pot
prezenta la înscriere adeverința eliberată de instituția de învățământ
absolvită.
11.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 după caz şi va prezenta copii a acestor documente;
12. Copie după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui,
dacă este cazul;
13.Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrărilor de
absolvire şi a articolelor publicate
14. Chitanţă privind achitarea taxei de înscriere;
15.Dosar de plastic cu şină;
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Anexa nr.2

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ
…………………………………………..

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.

(gradul, numele şi prenumele candidatului)

Nr. ………. din ………………..

RECTORULUI ACADEMIEI TEHNICE MILITARE
Vă rog să aprobaţi înscrierea mea la concursul de admitere la programul
de
studii
universitare
de
doctorat
în
domeniul
..………………………………….., sesiunea …………………………………,
pe locurile scoase la concurs de conducătorul de doctorat
……………………………………………………….. .
Menţionez că sunt absolvent al studiilor universitare de licenţă cu durata
de ……….. ani, la Universitatea ………………………………………...,
facultatea………………………………………………………………………,
specializarea ………………………………………………… și al al studiilor
universitare de master cu durata de ……….. ani, la Universitatea
…………………………………,facultatea………………………………………
………………………………,specializarea .................................……… .
Îmi
prezent
îmi
desfășor
activitatea
la
..........................................................
Anexez dosarul de înscriere la concursul de admitere.
Rog dispuneţi.

Semnătura
…………
……………..
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Anexa nr.3

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

NECLASIFICAT
Exemplar nr.

Şcoala doctorală ”Ingineria sistemelor de apărare și securitate”
Sesiunea (perioada) …………………
FIŞA DOCTORANDULUI
pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul: …………………………………………
Forma pregătirii: …………………………………..
Conducător de doctorat: ……………………………..
Nr.
Câmpuri
Subcâmpuri
crt.
Secţiunea I – Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină
1. Numele de familie la naştere (din
certificatul de naştere)
2. Numele de familie actual (după
căsătorie, înfiere, modificare la cerere,
dacă este cazul, conform actului
doveditor)
3. Prenumele
4. Iniţialele tatălui/mamei2
5. CNP3
Anul
6. Data naşterii
Luna
Ziua
Ţara de origine
7. Locul naşterii
Judeţul (Ţara4)
Localitatea
8. Sexul
F/M
5
9. Starea civilă
Căsătorit(ă)
Necăsătorit(ă)
Divorţat(ă) Văduv(ă)
Orfan (de un părinte sau de ambii
părinţi)/provenit din case de
10. Starea socială6 specială
copii/provenit
din
familie
monoparentală
Română, cu domiciliul în
România/în străinătate
11. Cetăţenia
Alte cetăţenii
Cetăţenie anterioară, dacă este
cazul
12. Etnia7
Ţara
Judeţul8/(Ţara9)
13. Domiciliul stabil
Oraşul/Comuna/Satul
Adresă (stradă, număr, bloc,
scară, etaj, apartament, sector)10
Nr.
crt.

Câmpuri

Subcâmpuri
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Seria
Numărul
Actul de identitate/Documentul de
14.
Eliberat
călătorie11
Data eliberării
Perioada de valabilitate
15. Alte date personale ale candidatului
Telefon, adresă de e-mail
Candidat care se încadrează în categoria Se bifează numai de persoanele
16. persoanelor cu dizabilităţi
aflate în această situaţie, pe bază
de documente
Secţiunea 2 – date privind pregătirea anterioară a candidatului
(absolvent de ciclu de învăţământ universitar)

1.

Studiile universitare de licenţă absolvite

2.

Datele de identificalkre ale actului de
studii

3.

Studiile de master absolvite

Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea
instituţiei
de
învăţământ superior
Facultatea
Domeniul/Profilul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut
Forma
de
învăţământ
(zi/FR/ID/seral)
Forma de finanţare a studiilor
(buget/taxă)
Durata studiilor (număr de ani
sau număr de semestre, după caz)
Anul absolvirii
Tipul – denumirea (diplomă
/diplomă de licenţă/diplomă de
master)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Supliment
diplomă/Foaia
matricolă care însoţeşte actul de
studii)
Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea
instituţiei
de
învăţământ superior
Facultatea
Domeniul/Profilul
Programul de studii/Specializarea

Titlul obţinut
Nr.
crt.
3.

Câmpuri
Studiile de master absolvite

Subcâmpuri
Forma
de
(zi/FR/ID/seral)
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4.

5.

Datele de identificare ale actului de
studii

Alte observaţii

Forma de finanţare a studiilor
(buget/taxă)
Durata studiilor (număr de ani
sau număr de semestre. După
caz)
Anul absolvirii
Tipul
–
denumirea
diplomă/diplomă
de
licenţă
/echivalentă/diplomă de master)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Supliment
diplomă/Foaia
matricolă care însoţeşte actul de
studii
Vizarea/Recunoaşterea diplomei
prezentate (Direcţia generală
relaţii internaţionale şi europene
– acorduri bilaterale/Direcţia
generală învăţământ superior,
şi recunoaşterea studiilor şi
diplomelor)
Nr./serie
act
recunoaştere/echivalare (eliberat
de Direcţia generală relaţii
internaţionale
şi
europene/Direcţia
generală
învăţământ superior, echivalarea
şi recunoaşterea studiilor şi
diplomelor)12

La înscrierea sau modificarea datelor personale (după caz)
Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).
3
Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini.
4
Numai pentru candidaţii străini.
5
Poate să nu fie declarată.
6
Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie specială.
7
Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată).
8
Numai pentru candidaţii români.
9
Numai pentru candidaţii străini.
10
Se solicită şi pentru candidaţii străini.
11
Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu
altă cetăţenie decât UE/SEE).
12
Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.
1
2

Subsemnatul, declar că am înţeles semnificaţia tuturor datelor solicitate în această fişă şi mă
oblig să anunţ deîndată orice modificare a datelor declarate.
Data: …………..

Semnătura candidatului: …...........
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Anexa nr.4

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

NECLASIFICAT
Exemplar unic

Şcoala doctorală”Ingineria sistemelor de apărare și securitate”

F I Ş A
conţinând caracterizarea candidatului
…………………………………………….
(gradul, numele şi prenumele candidatului)

Domeniul: ……………………………………………………
În urma susţinerii concursului de admitere la pregătirea prin doctorat, forma
frecvenţă, cu taxă de studii, s-au constatat următoarele:
1. Caracterizarea cunoştinţelor din domeniul specializării şi a gradului de
informare asupra literaturii de specialitate:

2. Aprecieri asupra temei propuse şi problemele rezultate din discuţiile
purtate de comisie cu candidatul:

3. TEMA:
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4. În urma concursului de admitere, membrii comisiei au acordat
următoarele note:
Nota acordată
în cifre
în litere

COMISIA
Preşedinte
Membri:

1
2
3
4
5

Conform notelor acordate, candidatul a obţinut la concursului de admitere
la doctorat, media: ..................... (în cifre) ..........................(în litere).
COMISIA DE ADMITERE
Gradul, numele şi prenumele:
Preşedinte: ................................................................
Membri:
1. ........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
4. ..........................................................
5. ..........................................................

Semnătura:
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

Data: ...........................

NECLASIFICAT
17 din 19

NECLASIFICAT

Anexa nr.5

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

NECLASIFICAT
Exemplar nr.

Sesiunea ……………………..

PROCES - VERBAL
Încheiat azi, ........................ , în urma desfăşurării concursului de admitere
la
studii
universitare
de
doctorat,
în
domeniul
……………………………………………
Conducător de doctorat: …………………………………………………………
În baza O.Z.U. nr. .............. din .......................... comisia de admitere la doctorat
formată din:
Preşedinte:.................................................................................
Membri:
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ...........................................................................
a examinat dosarele candidaţilor care şi-au prezentat activitatea şi temele pe care
doresc să le dezvolte în cadrul tezelor de doctorat şi a evaluat rezultatele
concursului de admitere.
Observaţii privind desfăşurarea concursului de admitere:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..
Ca urmare a aprecierii activităţii candidaţilor şi a evaluării concursului de
admitere, comisia a declarat:
ADMIŞI: (forma de învăţământ și de finanțare)
........................................................
..................................................
RESPINŞI: (forma de învăţământ și de finanțare)
........................................................
..................................................
........................................................
..................................................
PREŞEDINTE,

MEMBRI,

...................................
............................

............................
............................

NECLASIFICAT
18 din 19

NECLASIFICAT

Anexa nr.6

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

NECLASIFICAT
Exemplar unic

Departamentul de limbi străine,
Ştiinţe militare şi management

CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
Domnul/doamna
…………………………………………………
născut(ă) în anul ………... luna ……. ziua ………, în localitatea
………………………., judeţul …………….., ţara ………………, fiul lui
……………………… şi al ………………………, a promovat proba de
competenţă lingvistică la limba ……………..
Se eliberează prezentul certificat pentru înscrierea la concursul de
admitere la pregătirea prin studii universitare de doctorat sesiunea
…………………… .
DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI DE LIMBI STRĂINE,
ŞTIINŢE MILITARE ŞI MANAGEMENT
……………….
……………………………..

Profesor examinator
……………………………………….
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