PROGRAMA
CONCURSULUI DE ADMITERE
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ÎN FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE
DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”,
-ANUL UNIVERSITAR 2022-2023-

- BUCUREŞTI, 2022 -

NECLASIFICAT

1. PROBLEME GENERALE
1.1. ORGANIZAREA
ADMITERE

ŞI

DESFĂŞURAREA

CONCURSULUI

DE

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare
de licenţă pentru anul 2022-2023 în Facultatea de securitate şi apărare, din cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, se face în conformitate cu prevederile
următoarelor acte normative:
- Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, nr. 4664, din
02.08.2016, privind aplicarea unor acte normative;
- Notificarea nr. 176/DGIS/21.09.2016 a ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice;
- Ordinul ministrului educaţiei nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale, nr. 3473/2017 privind aprobarea
Metodologie de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul
şcolar/universitar 2017-2018;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, nr. 6121/2016
privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master
sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate;
- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 6000/2012
privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini
din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România cu modificările
şi completările ulterioare;
- Carta Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”
- Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii universitare de
licență în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în anul universitar 2022-2023
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1.2. ETAPELE CONCURSULUI DE ADMITERE
A. ÎNSCRIEREA PRELIMINARĂ – în perioada 27.06-04.07.2022 (sesiunea
I) și 22-31.08.2022 (sesiunea a II-a) utilizând platforma ILIAS a Universităţii Naţionale
de Apărare „Carol I”.
B. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE -se face on line
utilizând platforma ILIAS a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în perioada 05
– 14.07.2022 (sesiunea I) și 01 – 08.09.2022 (sesiunea a II-a).
Înscrierea candidaților presupune completarea și încărcarea, pe platforma ILIAS,
în cadrul categoriei „concurs admitere licență”, în grupul cu denumirea
corespunzătoare numelui fiecărui candidat, directorul „formulare”, a cererii de
înscriere și a formularului tip, precum și a următoarelor documente:
- diploma de bacalaureat (scanată) sau adeverință de absolvire (scanată) în cazul
absolvenților promoției din anul în care se desfășoară admiterea;
- certificat de naștere (scanat) sau alte acte oficiale de stat (certificat de înfiere,
certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească, după caz), (scanate);
- carte de identitate (scanată);
- cerere pentru înscrierea la concurs (formular tip);
- Curriculum Vitae Europass, în limba română;
- adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru a urma programul de
studii;
- formular tip cu datele care se solicită tuturor candidaților la admitere de către
instituțiile de învățământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare),
completat, descărcat de pe site-ul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, rubrica
Admitere facultăți și departamente, adresa
https://www.unap.ro/index.php/ro/admitere/admitere-facultati-si-departamente;
- dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere pentru cei care nu
fac obiectul exceptării conform art. 81 din Regulamentul de organizare și desfășurare a
admiterii la studii universitare de licență în Universitatea Naţională de Apărare „Carol
I”, în anul universitar 2022-2023 (în format electronic sau scanat);
- eseul pentru admitere, în format „.pdf”.
C. Desfășurarea concursului de admitere
Concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă
organizat de Facultatea de securitate şi apărare din Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I” se desfăşoară în campusul instituţiei, din str. Panduri nr. 68-72,
sector 5, Bucureşti.
Perioada de desfăşurare este: 18 - 22.07.2022 (sesiunea I) și 12 – 16.09.2022
(sesiunea a II-a).
Concursul de admitere la studii universitate de licență constă în susținerea unui
eseu/discurs motivațional în fața unei comisii de admitere.
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1.3. ALTE PRECIZĂRI
Bibliografia obligatorie include manualele şcolare utilizate în liceu, în
conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare şi nu vizează conţinutul unui
manual anume.
Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii universitare de licenţă au
obligaţia să se prezinte în termen de cinci zile lucrătoare de la data afişării
rezultatelor definitive, pentru:
- plata taxei de şcolarizare, conform sistemului de taxe aprobat de Senatul
universitar;
- completarea şi semnarea Contractului de studii;
- completarea Formularului cu datele personale în vederea înmatriculării.
În situaţia neprezentării ori a neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile care
îi revin, după expirarea termenului de 5 zile lucrătoare de la data afişării
rezultatelor definitive, locul se consideră vacant. Locurile declarate ,,vacante” pot
fi ocupate de către candidaţii declaraţi ,,NEADMIS”, în ordinea descrescătoare a
mediilor obţinute la concursul de admitere sau vor fi scoase la concurs în sesiunea
din luna septembrie a anului curent.

2. PROBELE DE CONCURS ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
2.1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
În anul universitar 2022-2023, Facultatea de securitate şi apărare organizează şi
desfăşoară concurs de admitere pentru următoarele programe de studii universitare de
licenţă:
 ,,Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării”,
organizat la forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în regim de finanţare cu taxă;
 ,,Securitate şi apărare”, organizat la forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în
regim de finanţare cu taxă;
 ,,Sisteme informaţionale”, organizat la forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în
regim de finanţare cu taxă.
Facultatea de securitate şi apărare organizează şi desfăşoară concurs de admitere,
în perioada 11-13.10.2022, la programul anexat studiilor universitare de licență Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de
certificare pentru profesia didactică – monospecializare - în regim facultativ, ca modul
de sine stătător pentru studenții Facultății de securitate și apărare și Facultății de
comandă și stat major.

2.2. PROBA DE CONCURS ŞI MEDIA DE ADMITERE
2.2.1. Programul de studii universitare de licenţă ,,Comunicare publică
şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării”
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Concursul de admitere constă într-o probă orală, în cadrul căreia se va desfăşura
susţinerea în faţa comisiei de examen, a unui discurs argumentativ elaborat ad-hoc în
fața comisiei de examen la disciplina „Limba şi literatura română”, pe un subiect care
se înscrie în tematica generală prezentată mai jos şi luarea în calcul a mediei obţinută de
candidat la examenul de bacalaureat.
Nota minimă pentru a fi declarat ADMIS la susţinerea discursului argumentativ
este 5,00.
Media finală de admitere se compune din nota obţinută la proba orală, în
urma susţinerii discursului argumentativ, care are o pondere de 70% şi media
examenului de bacalaureat, care are o pondere de 30%.
La medii egale departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza notelor obţinute la
examenul de bacalaureat la următoarele discipline:
1 - Limba şi literatura română;
2 - Proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare;
3 - Proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare.
2.2.2. Programul de studii universitare de licenţă

,,Securitate şi

apărare”
Examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu
motivaţional la disciplina „Istorie” pe un subiect care se înscrie în tematica generală
prezentată mai jos.
Nota minimă pentru a fi declarat ADMIS la susţinerea eseului este 5,00.
Media finală de admitere se compune din nota obţinută la eseul motivaţional
care are o pondere de 70% şi media examenului de bacalaureat, care are o
pondere de 30% .
La medii egale departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza notelor obţinute
la examenul de bacalaureat la următoarele discipline:
1 - limba şi literatura română;
2 - proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare;
3 - proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare.
2.2.3. Programul de studii universitare de licenţă ,, Sisteme informaţionale”
Examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu
motivaţional la disciplina „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor” pe un subiect
care se înscrie în tematica generală prezentată mai jos.
Nota minimă pentru a fi declarat ADMIS la examenul scris este 5,00.
Media finală de admitere se compune din nota obţinută la eseul motivaţional
care are o pondere de 70% şi media examenului de bacalaureat care are o pondere
de 30%.
La medii egale, departajarea candidaţilor se face pe baza notelor obţinute la
examenul de bacalaureat la următoarele discipline:
1. Limba şi literatura română;
2. Proba obligatorie a profilului;
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3. Proba la alegere a profilului și specializării.
Eseul va fi tehnoredactat şi va conţine 10-12 pagini (exclusiv bibliografia).
Structura generală va fi:
- TITLUL (Times New Roman, size 16);
- Numele şi prenumele candidatului (Times New Roman, size 14);
- Denumirea programului la care candidează (Times New Roman, size 14);
- Rezumat (Times New Roman, size 12), maxim 200 cuvinte;
- Conţinutul eseului (Times New Roman, size 14, la 1 rând)– 12 pagini;
- Trimiterile către bibliografie se vor face prin note în cadrul textului, respectând
normele academice;
- Concluzii;
- Bibliografie (Times New Roman, size 12).
Eseul va fi încărcat pe platforma ILIAS în perioada de înscriere - 05 – 14.07.2022
(sesiunea I) și 01 – 08.09.2022 (sesiunea a II-a), și nu va depăşi 12 pagini. El va fi
susţinut în faţa comisiei de examen (maxim 15 minute), în perioada precizată ulterior pe
site-ul instituţiei.
Eseul va fi evaluat conform criteriilor următoare:
A. Evaluarea temei - 3 puncte

Încadrare tematică în problematica stabilită prin programă;

Relevanţa şi actualitatea temei.
B. Aprecierea potenţialului ştiinţific - 6 puncte

Modul de prezentare;

Obiective specifice temei;

Actualitatea şi originalitatea ideilor şi concluziilor;

Argumentarea ideilor principale;

Relevanţa bibliografiei;

Susţinerea practică în faţa comisiei;
2.2.4 Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul
I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică – monospecializare
Desfășurarea probei de concurs din cadrul concursului de admitere la Programul
de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare
pentru profesia didactică – monospecializare – susținerea unui eseu/discurs
motivațional, în fața comisiei de admitere.
Admiterea la Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru
nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică – monospecializare, organizat la
forma de învățământ cu frecvență, se face prin concurs pe bază de interviu, după
încheierea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență din
sesiunea a II-a septembrie 2022.
Proba de admitere se va desfășura conform programării afișate la sediul facultății

NECLASIFICAT
6 din 9

NECLASIFICAT

și pe site-ul universității, fiecare candidat având la dispoziție 15 de minute, din care 5
minute pentru prezentarea eseului/discursului motivațional și 10 minute pentru a răspunde la
întrebări din partea membrilor Comisiei de admitere.
Nota probei de concurs este dată de media aritmetică a notelor acordate de membrii
comisiei de admitere, calculată cu două zecimale cu două rotunjire și constituie media de
admitere.
Media de admitere minimă pentru a fi declarat ,,ADMIS” este 7,00, în limita locurilor
disponibile.

3. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBELOR DE CONCURS
3.1. Programul de studii universitare de licenţă
interculturală în domeniul securităţii şi apărării”
a) Tematica:

,,Comunicare publică şi

Tema 1. Calităţi şi valori umane (bunătate, sinceritate, generozitate etc.)
Tema 2. Valori sociale (democraţie, libertate, identitate naţională etc.)
Tema 3. Însemnătatea educaţiei (în familie, în şcoală, în societate etc.)
Tema 4. Puterea exemplului personal (persoană publică, profesor, vedetă etc.)
Tema 5. Raportul dintre experienţă şi cunoaştere (viața, școala, profesia etc.).
b) Bibliografia
Manualele de Limba și Literatura Română, aprobate de Ministerul Educației
pentru clasele IX - XII.
3.2. Programul de studii universitare de licenţă ,,Securitate şi apărare”
a) Tematica
Tema 1. Secolul XX – între democraţie si totalitarism.
Tema 2. Constituţiile României. Statul şi politica.
Tema 3. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale
secolului XX.
Tema 4. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari
(secolele XVIII-XX). România în timpul Primului Război Mondial.
Tema 5. Relaţiile internaţionale în perioada interbelică. România în timpul celui de
al Doilea Război Mondial.
b) Bibliografia
Manualele şcolare de Istorie, aprobate de Ministerul Educației pentru clasele IX XII.
3.3. Programul de studii universitare de licenţă ,,Sisteme informaţionale”
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a)Tematica
Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei și a Comunicațiilor.
Componentele hardware şi software ale unui computer personal. Rețele de calculatoare.
Implicații ale utilizării computerelor asupra sănătății. Aspecte legale referitoare la
utilizarea produselor software.
1.

2.
Internet și pagini Web. Arhitectura Internetului. Servicii oferite de Internet.
Componente hardware și software necesare accesului la Internet. Adresare în Internet.
Căutarea informațiilor în Internet. Măsuri de securitate în Internet. Serviciul de e-mail.
Reguli de comportare în Internet. Etapele procesului de dezvoltare a unei interfeţe Web.
Crearea pagini HTML. Inserare text, imagini, tabele și hiper-legături într-o pagină Web.
3.
Sistemul de operare şi organizarea informațiilor. Descrierea interfeței
sistemului de operare Windows. Vizualizarea informațiilor referitoare la resursele
hardware şi software ale unui computer personal. Configurări de bază ale sistemului de
operare. Organizarea informațiilor pe suport extern. Lucru cu fișiere și directoare.
4.
Procesare text. Lucru cu documente. Ajustarea setărilor de bază ale
aplicației Microsoft Word. Șabloane. Editarea textului. Formatarea unui document (la
nivel de caracter, paragraf, pagină). Tabele. Imagini și grafice. Liste.
5.
Calcul tabelar. Lucru cu registre și foi de calcul. Ajustarea setărilor de bază
ale aplicației Microsoft Excel. Șabloane. Editarea datelor. Formatarea foilor de calcul.
Reprezentări grafice. Tipuri de date. Formule și funcții.
6.
Baze de date. Concepte specifice bazelor de date. Ajustarea setărilor de
bază ale aplicației Microsoft Access. Șabloane. Definirea structurii unei baze de date.
Manipularea datelor într-o tabelă. Interogări. Formulare. Rapoarte.
7.
Prezentarea informațiilor. Lucru cu prezentări. Ajustarea setărilor de bază
ale aplicației Microsoft PowerPoint. Editarea unei prezentări. Procesarea textului.
Formatarea unei prezentări. Elemente grafice, diagrame, imagini. Importarea obiectelor.
Șabloane. Scheme de culori. Scheme de animație. Tranziții între diapozitive.
b) Bibliografia

Manualele şcolare de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, aprobate de
Ministerul Educației pentru clasele IX - XII.

4. PROBLEME ORGANIZATORICE
1. Actuala Programă a concursului de admitere în Facultatea de securitate şi
apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, la studii universitare de
licenţă, se aplică începând cu sesiunea de admitere din iulie 2022.
2. Candidaţii reuşiţi la concursul de admitere în Facultatea de securitate şi apărare
încep cursurile la data de 03.10.2022.
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3. Plata taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru candidații care nu fac
obiectul exceptării conform prevederilor art. 81 din Regulamentul de admitere, se va face
astfel:
- în contul: RO26TREZ70520F330500XXXX, deschis la trezoreria Sector 5,
București;
- titularul contului: Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, CUI –
4267052.
- se va specifica: Taxă înscriere concurs de admitere, denumirea programului de
studii, numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului.
4. Sistemul de taxe în UNAp este disponibil la adresa:
https://www.unap.ro/index.php/ro/admitere/taxe-licenta-masterat-si-cursuri
5. Pentru detalii suplimentare, candidaţii se pot adresa la Biroul învăţământ şi
administrativ al Facultăţii de securitate şi apărare (Telefon 0213194880 - interior
338/412, STAR 1005, interior 338/412).
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