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NECLASIFICAT

1. PROBLEME GENERALE

1.1. ORGANIZAREA
ADMITERE

ŞI

DESFĂŞURAREA

CONCURSULUI

DE

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare
de master 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;
 Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
 Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de master;
 Dispoziţia DMRU-4/06.02.2012 pentru aprobarea standardelor de
performanţă pentru proba de limba străină din cadrul admiterii în instituţiile
militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la
cursuri de carieră în ţară;
 Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii universitare
de master în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în anul universitar
2022-2023.
1.2. ETAPELE CONCURSULUI DE ADMITERE
A. Înscrierea preliminară în perioada:
- 02-05.06.2022 (sesiunea I) și 26-31.08.2022 (sesiunea a II-a) utilizând platforma
ILIAS a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” atât pentru locuri în regim de
finanţare de la bugetul de stat cât și pentru locuri în regim de finanţare cu taxă ;
B. Înscrierea la concursul de admitere -se face on line utilizând platforma
ILIAS a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, astfel:
- în perioada 06-30.06.2022 (sesiunea I) și 01-08.09.2022(sesiunea a II-a)
pentru locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat;
- în perioada 05–14.07.2022 (sesiunea I) și 01-08.09.2022 (sesiunea a II-a)
pentru locuri în regim de finanţare cu taxă.
Înscrierea candidaților presupune completarea și încărcarea, pe platforma ILIAS,
în cadrul categoriei „concurs admitere master”, în grupul cu denumirea
corespunzătoare numelui fiecărui candidat, directorul „formulare”, a cererii de
înscriere și a formularului tip, precum și a următoarelor documente:
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- diploma de bacalaureat (scanată) sau adeverință de absolvire (scanată) în cazul
absolvenților promoției din anul în care se desfășoară admiterea;
- diploma de licență și suplimentul la diplomă (scanată), pentru absolvenții
studiilor universitare de licență, conform Legii 288/2004 (pentru cei care se înscriu la
un program de studii universitare de master);
- diploma de licență și foaia matricolă (scanată), pentru absolvenții studiilor
universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată (pentru cei care se
înscriu la un program de studii universitare de master);
- 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. 112 din Regulamentul de organizare și desfășurare a
admiterii la studii universitare de master (în format electronic sau scanat);
- eseul pentru admitere, în format „.pdf” (pentru programele de master cu taxă și
cel de ,,Conducere informații pentru apărare”).
C. Desfășurarea concursului de admitere
Perioada de desfăşurare este: 18 - 22.07.2022 (sesiunea I) și 12 – 16.09.2022
(sesiunea a II-a).
Concursul de admitere la programele de studii universitare de master
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.
1.3. ALTE PRECIZĂRI
Pentru programele cu taxă, candidaţii declaraţi admişi la programele de studii
universitare de master 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
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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
Facultatea de securitate şi apărare organizează şi desfăşoară concurs de admitere
pentru următoarele programe de studii universitare de master:
 ,,Conducere comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică”,
organizat la forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în regim de finanţare de la
bugetul de stat;
 ,,Conducere- informații pentru apărare” organizat la forma de învăţământ „cu
frecvenţă”, în regim de finanţare de la bugetul de stat;
 ,,Securitate şi apărare”, organizat la forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în
regim de finanţare cu taxă;
 ,,Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării”, organizat la forma de
învăţământ „cu frecvenţă”, în regim de finanţare cu taxă;
 ,,Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor” organizat la forma de
învăţământ „cu frecvenţă”, în regim de finanţare cu taxă;
 ,,Managementul programelor şi proiectelor organizat la forma de învăţământ
„cu frecvenţă”, în regim de finanţare cu taxă.

2.2. PROBELE DE EXAMEN ŞI MEDIA DE ADMITERE
2.2.1. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTER ORGANIZATE ÎN REGIM DE FINANŢARE ,,LA BUGET”
2.2.1.1. ,,Conducere comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare
cibernetică”
Proba 1: LIMBA ENGLEZĂ – examen scris, cu durata de 1,5 ore –
nota minimă 6 (şase).
Proba nr. 1 constă în verificarea cunoştinţelor de limba engleză. Proba este
eliminatorie, candidaţii care nu obţin nota 6,00 sunt declaraţi „RESPINS”.
Candidaţii care fac dovada deţinerii certificatului de competenţă lingvistică
STANAG-6001 valabil, nivel minim 1-2-2-1, nu mai susţin această probă.
Proba de limba engleză se organizează conform Dispoziţiei D.M.R.U. nr. 4 din
06.02.2012 pe baza unei programe de examen construită în strictă conformitate cu
programele şcolare de trunchi comun aflate în uz1. Standardele de performanţă sunt

1

Prezenta Programă a fost elaborată în conformitate cu Programele şcolare pentru ciclul
superior al liceului, Limba engleză: filiera teoretică, toate profilurile şi specializările; filiera
vocaţională, toate profilurile şi specializările: clasele a XI-a şi a XII-a: O.M. 3410 /
07.03.2006; filiera tehnologică, clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă de calificare
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elaborate în conformitate cu programa de bacalaureat pentru limba modernă 2, cu
respectarea ,,Cadrului european comun de referinţă al limbilor: învăţare, predare,
evaluare”.
Proba constă în 3 (trei) secţiuni: 1. Înţelegerea mesajelor scrise; 2. Elemente de
gramatică şi vocabular; 3. Producerea de mesaje scrise. Aceasta se elaborează cu
respectarea competenţelor evaluate, caracteristicilor textului receptat sau produs,
domeniilor tematice, precum şi a numărului şi tipului de cerinţe prevăzute în prezentul
document.
Proba 2: TACTICĂ (proba practic-aplicativă - hartă, exerciţiu practic
aplicativ, justificări, etc.) cu durata de 6 ore
Proba este eliminatorie, ofiţerii-candidaţi care nu au obţinut media minimă 5,00
fiind declaraţi „RESPINS”. Proba va cuprinde un exerciţiu tactic pe hartă stabilit prin
tragere la sorţi, din tematica şi bibliografia stabilită şi precizată la capitolul 3.
Proba va fi apreciată cu note de la 1,00 la 10 conform criteriilor de apreciere
stabilite de autori şi aprobate de preşedintele comisiei de admitere.
Proba 3: SPECIALITATE – examen scris, test grilă, cu durata de 3 ore
Proba scrisă va cuprinde subiecte selectate prin tragere la sorţi, din tematica şi
bibliografia stabilită şi precizată la capitolul 3, în limita a 30-90 de itemi.
Proba este eliminatorie, ofiţerii-candidaţi care nu au obţinut media minimă 5,00
fiind declaraţi „RESPINS”.
Proba va fi apreciată cu note de la 1,00 la 10 conform grilelor stabilite de autori şi
aprobate de preşedintele comisiei de admitere.
Media de admitere (MA):
MA = p2 x 0,6 + p3 x 0,4
unde:
• MA = media de admitere;
• p2 = nota probei 2;
• p3 = nota probei 3.
Candidaţi vor fi declaraţi „ADMIS” în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute, în limita locurilor repartizate.
Media minimă pentru a fi declaraţi „ADMIS” este 6,00. La medii egale,
departajarea se face pe baza notei obţinute la proba 2, Tactica (proba practic-aplicativă
- hartă, exerciţiu practic aplicativ, justificări, etc) şi a criteriilor suplimentare stabilite la
începutul concursului, de către membrii comisiei de admitere şi comunicate
candidaţilor, pe timpul instructajului de pregătire.
La probele nr. 1, 2 şi 3 se admit contestaţii potrivit Regulamentului de organizare și
desfășurare a admiterii la studii universitare de master în Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”, pentru anul universitar 2022-2023.

profesională, pentru Limba modernă 2, respectiv nivelul B 2 pentru competenţele de receptare
şi nivelul B 1 pentru competenţele de producere.
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2.2.1.2. ,,Conducere- informații pentru apărare”
Proba 1: LIMBA ENGLEZĂ – examen scris, cu durata de 1,5 ore – nota
minimă 6 (şase).
Proba este eliminatorie, candidaţii care nu obţin nota 6,00 sunt declaraţi
„RESPINS”.
Candidaţii care fac dovada deţinerii certificatului de competenţă lingvistică
STANAG-6001 valabil, nivel minim 1-2-2-1, nu mai susţin această probă.
Proba de limba engleză se organizează conform Dispoziţiei D.M.R.U. nr. 4 din
06.02.2012 pe baza unei programe de examen construită în strictă conformitate cu
programele şcolare de trunchi comun aflate în uz . Standardele de performanţă sunt
elaborate în conformitate cu programa de bacalaureat pentru limba modernă 2, cu
respectarea „Cadrului european comun de referinţă al limbilor: învăţare, predare,
evaluare”.
Proba constă în 3 (trei) secţiuni: 1. Înţelegerea mesajelor scrise; 2. Elemente de
gramatică şi vocabular; 3. Producerea de mesaje scrise. Aceasta se elaborează cu
respectarea competenţelor evaluate, caracteristicilor textului receptat sau produs,
domeniilor tematice, precum şi a numărului şi tipului de cerinţe prevăzute în prezentul
document.
Proba 2: ESEU – examen oral pe baza unui eseu elaborat de ofiţerii-candidaţi
pe o temă referitoare la: informaţii pentru apărare; securitatea naţională; securitatea
europeană; locul şi rolul NATO în securitatea euroatlantică; securitate şi apărare
colectivă; evoluţia şi dinamica mediului contemporan de securitate; sisteme de
securitate.
Eseul va fi prezentat în faţa comisiei de examen. Proba este eliminatorie şi
ofiţerii-candidaţi care nu au obţinut media minimă 5,00 sunt declaraţi „RESPINS”.
Proba va fi apreciată cu note de la 1,00 la 10 (ca medie aritmetică a notelor acordate de
membrii comisiei de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire).
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 rand) – 12 pagini;
- Trimiterile către bibliografie se vor face prin note in cadrul textului, respectând
normele academice;
- Concluzii;
- Bibliografie (Times New Roman, size 12).
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;
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•
•
•
•
•

Obiective specifice temei;
Actualitatea şi originalitatea ideilor şi concluziilor;
Argumentarea ideilor principale;
Relevanţa bibliografiei;
Susţinerea practică în faţa comisiei;

Proba 3: SPECIALITATE – examen scris, test grilă, cu durata de 3 ore
Proba scrisă va cuprinde subiecte selectate prin tragere la sorţi, din tematica şi
bibliografia stabilită şi precizată la capitolul 3, în limita a 30-90 de itemi.
Proba este eliminatorie, ofiţerii-candidaţi care nu au obţinut media minimă 5,00
fiind declaraţi „RESPINS”.
Proba va fi apreciată cu note de la 1,00 la 10 conform grilelor stabilite de autori şi
aprobate de preşedintele comisiei de admitere.
Media de admitere (MA) se calculează prin suma notelor ponderate obţinute la
probele 2 şi 3:
MA = p2 x 0,6 + p3 x 0,4
unde:
• MA = media de admitere;
• p2 = nota probei 2;
• p3 = nota probei 3.
Candidaţi vor fi declaraţi „ADMIS” în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute, în limita locurilor aprobate programului de master. Media minimă pentru a fi
declaraţi „ADMIS” este 6,00. La medii egale, departajarea se face pe baza notei
obţinute la proba 3- Specialitate.
Potrivit Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii
universitare de master în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, pentru anul
universitar 2022-2023, se admit contestaţii la probele nr. 1 şi 3 (la proba nr. 2 nu se
admit contestaţii).
2.2.2. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
ORGANIZATE ÎN REGIM DE FINANŢARE ,,CU TAXĂ”
Admiterea la cele patru programe de studii organizate în regim de finanţare cu
taxă se face prin prezentarea/susținerea unui eseu motivaţional în faţa comisiei de
admitere.
Proba de admitere se va desfășura conform programării afișate pe platforma
ILIAS, în categoria „concurs admitere master” și pe site-ul universității, fiecare
candidat va avea la dispoziție 30 de minute, din care 15 minute pentru prezentarea
eseului și 15 minute pentru a răspunde la întrebări din partea membrilor Comisiei de
concurs.
Nota probei de concurs este data de media aritmetică a notelor acordate de membrii
comisiei de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire şi constituie media de
admitere.
Media de admitere (MA) = Media aritmetică a notelor membrilor comisiei, cu 2
zecimale, fără rotunjire.
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Media de admitere minimă pentru a fi declarat ADMIS este 6,00.
Candidaţii vor fi declaraţi „ADMIS” în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute
în limita locurilor aprobate. Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie va fi
utilizat criteriul mediei examenului de licenţă.

2.2.3 PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE 30 DE
CREDITE PENTRU NIVELUL II (DE APROFUNDARE) DE CERTIFICARE
PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
Desfășurarea probei de concurs din cadrul concursului de admitere la Programul
de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul II (de aprofundare) de
certificare pentru profesia didactică – susținerea unui eseu/discurs motivațional, în fața
comisiei de admitere.
Condiția pentru înscrierea la acest program este dovada absolvirii
programului de formare psihopedagogică de Nivel I.
Admiterea la Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru
nivelul II (de aprofundare) de certificare pentru profesia didactică, 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 master din sesiunea a IIa- septembrie 2022.
Proba de admitere se va desfășura conform programării afișate la sediul facultății 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 master „Conducere comunicaţii,
tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică”
Proba nr. 1  LIMBA ENGLEZĂ – examen scris, cu durata de 1,5 ore.
1. Receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situaţii de comunicare
1.1. Identificarea ideilor principale în mesaje scrise.
1.2. Identificarea, în mesaje scrise, de informaţii punctuale relevante.
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1.3. Decodarea semnificaţiei unor elemente de vocabular în context, prin
asocieri/conexiuni.
1.4. Selectarea din texte scrise de informaţii şi opinii relevante.
2. Producerea de mesaje scrise adecvate unor anumite contexte
2.1. Ordonarea în scris a unor mesaje clare şi detaliate pe subiecte de interes
personal şi/sau general.
2.2. Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent.
2.3. Reconstituirea unui text corect şi coerent pe baza unei scheme date.
3. Transferul şi medierea mesajelor scrise în situaţii variate de comunicare
3.1. Redarea în scris, prin cuvinte proprii, a unor mesaje / texte simple din
domenii cunoscute.
3.2. Rezumarea în scris (printr-o idee esenţială) a unui paragraf / rezumarea
conţinutului unui mesaj.
3.3. Transferul informaţiilor factuale din texte de informare generală prin
alegerea variantei corecte din cele patru sugerate.
CONŢINUTURI RECOMANDATE
Surse şi tipuri de mesaje scrise:
Texte de lungime variabilă care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare:
● texte / fragmente scrise autentice de informare generală, pagini Internet;
● texte cu conţinut operaţional: cereri, corespondenţă, formulare, prospecte;
● texte din mass-media: presă scrisă, anunţuri, publicitate;
● povestiri / rapoarte / prezentări scrise, interviuri, conversaţii;
● scrisori, cereri, reclamaţii.
Tipuri de texte care trebuie produse / reconstituite:
● formulare, chestionare şi alte documente din domeniul general;
● paragrafe / texte scurte pe diverse arii tematice, de interes general;
● texte funcţionale structurate (corespondenţă / scrisori personale, registru
formal / informal).
DOMENII TEMATICE
Temele şi ariile de vocabular pe baza cărora se elaborează subiectele sunt alese
din tematica prevăzută de Programele şcolare pentru ciclul superior al liceului, limba
engleză (Limba modernă 2) şi sunt inspirate din realitatea înconjurătoare, viaţa
cotidiană, experienţa personală şi profesională în general (exemplu, educaţie, relaţii
interpersonale, cultură, sport, timp liber, descoperiri ştiinţifice şi tehnice, artă, aspecte
legate de profesie).
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat
elemente şi structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcţii comunicative,
prevăzute de Programele şcolare pentru ciclul superior al liceului, limba engleză
(Limba modernă 2).
● A oferi informaţii legate de completarea unui formular
● A oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri
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etc.)
● A oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi
activităţi profesionale
● A formula comparaţii între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri,
fenomene, activităţi, evenimente, procese
● A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune
● A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva
● A utiliza formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a
unei scrisori în registru formal / informal
● A solicita şi a da instrucţiuni
● A solicita şi a da sfaturi
● A solicita şi a formula propuneri, sugestii
● A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
● A exprima acordul / dezacordul cu un curs de acţiune
● A formula concluzii
● A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva
● A exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine
● A exprima condiţii
● A exprima cauze şi consecinţe
● A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
● A exprima o hotărâre sau o promisiune
● A exprima opinii / puncte de vedere personale
● A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
● A solicita opinii / puncte de vedere personale
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat
elementele şi structurile gramaticale studiate, conform Programelor şcolare pentru
ciclul superior al liceului, limba engleză (Limba modernă 2).
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr,
substantive colective;
Adjectivul: comparaţia;
Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a
articolului;
Verbul: principalele timpuri verbale; diateza pasivă; verbe modale; construcţii cu
infinitivul şi cu gerunziul;
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, grade de comparaţie;
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare;
conjuncţii; locuţiuni;
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor;
vorbirea directă / indirectă.
PRECIZĂRI
Textele folosite pentru secţiunile de examen nu exclud studierea textelor din
manuale.
NOTĂ
Pregătirea candidaţilor şi elaborarea subiectelor pentru examenul la limba engleză
se realizează în conformitate cu prezenta programă de examen.
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Accentul se va pune pe abilităţile de comunicare în scris şi nu pe conţinutul
textelor din manuale, subiectele fiind elaborate în conformitate strictă cu Programa
pentru examenul de bacalaureat 2017, avizată prin OMEN. Subiectele nu vizează
conţinutul unui manual anume. Manualele şcolare reprezintă doar unul dintre
suporturile didactice utilizate de către candidaţi pentru pregătirea în vederea susţinerii
probei la limba engleză.
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:
a. Prospects. Student’s Book Intermediate, by Ken Wilson and James Taylor.
Macmillan (orice ediţie începând din anul 1999).
b. Prospects. Student’s Book Upper-Intermediate, by Ken Wilson, James Taylor
and Deirdre Howard-Williams. Macmillan (orice ediţie începând din anul
2000).
c. Manual de limba engleză pentru concursul de admitere în Academia de Înalte
Studii Militare. Bucureşti, Editura AISM, 2001.

Proba 2: TACTICĂ (proba practic-aplicativă - hartă, exerciţiu practic
aplicativ, justificări etc.) cu durata de 6 ore:
a) Tematică
Tema 1: Planificarea, organizarea şi managementul sistemului de comunicaţii de
campanie al Bg.Mc. (I., I.Uş.) în ofensiva din mişcare (atacul rapid);
Tema 2: Planificarea, organizarea şi managementul sistemului de comunicaţii de
campanie al Bg.Mc. (I., I.Uş.) în ofensiva din contact nemijlocit cu inamicul (atacul
planificat);
Tema 3: Planificarea, organizarea şi managementul sistemului de comunicaţii de
campanie al Bg.Mc. (I., I.Uş.) în apărarea în zonă (pe poziţii);
Tema 4: Planificarea, organizarea şi managementul sistemului de comunicaţii de
campanie al Bg.Mc. (I., I.Uş.) în apărarea mobilă;
b)Bibliografie:
1. F.T./I.-1, Manualul pentru luptă al brigăzii mecanizate (infanterie, infanterie
uşoară), Bucureşti, 2005;
2. F.T./I.-2, Manualul pentru luptă al batalionului de infanterie, Bucureşti, 2012;
3. F.T.-10, Manualul pentru sprijinul de comunicaţii şi informatică în operaţiile
Forţelor Terestre, Bucureşti, 2008;
4. F.T./T.-3, Manualul pentru luptă al companiei de comunicaţii şi informatică,
Sibiu, 2007;
5. F.T./T.-4, Manualul pentru luptă al plutonului de comunicaţii şi informatică,
Sibiu, 2007;
6. T-1, Regulamentul transmisiunilor, Bucureşti, 1988;
7. S.M.G.-12 - Manualul de semne convenţionale din Armata României,
Bucureşti, 2014;.
Notă:
Ofiţerii-candidaţi vor întocmi Planul pentru comunicaţii şi informatică/Anexa
„F” (comunicaţii şi informatică) la Planul de operaţie – grafic şi Ordinul pentru
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comunicaţii şi informatică/Anexa „F” (comunicaţii şi informatică) la ordinul de
operaţie (OPORD) sau părţi din acesta – text.

Proba 3: SPECIALITATE – examen scris, test grilă, cu durata de 3 ore:
Tema 1: Planificarea, organizarea, realizarea şi infrastructura tehnică a sprijinului
de comunicaţii şi informatică în operaţiile Forţelor Terestre
Bibliografie:
 F.T.-10, Manualul pentru sprijinul de comunicaţii şi informatică în operaţiile
Forţelor Terestre, Bucureşti, 2008; art. 1-125, 168-218
Tema 2: Componentele tehnico-organizatorice, arhitectura, organizarea,
planificarea, instalarea, exploatarea şi reconfigurarea sistemului de comunicaţii de
campanie al B.I. şi Bg.Mc.
Bibliografie:
 F.T./T.-4, Manualul pentru luptă al plutonului de comunicaţii şi informatică,
Sibiu, 2007; art. 18-60, 92-169.
 F.T./T.-3, Manualul pentru luptă al companiei de comunicaţii şi informatică,
Sibiu, 2007; art. 23-83, 120-183.
Tema 3: Structuri şi responsabilităţi în domeniul comunicaţiilor şi informaticii la
B.I. şi Bg.Mc., comanda, controlul şi comunicaţiile acestora în luptă
Bibliografie:
 F.T./I.-1, Manualul pentru luptă al brigăzii mecanizate (infanterie, infanterie
uşoară), Bucureşti, 2005; art.120-133.
 F.T./I.-2, Manualul pentru luptă al batalionului de infanterie, Bucureşti, 2012;
art. 0201-0299.
 F.T./T.-3, Manualul pentru luptă al companiei de comunicaţii şi informatică,
Sibiu, 2007; art. 1-22, 84-119
 F.T./T.-4, Manualul pentru luptă al plutonului de comunicaţii şi informatică,
Sibiu, 2007; art. 1-17, 61-91
Tema 4: Particularităţile sprijinului de comunicaţii şi informatică în operaţiile
B.I. şi Bg.Mc. desfăşurate în condiţii speciale şi asigurarea securităţii sistemului
Bibliografie:
 F.T./T.-3, Manualul pentru luptă al companiei de comunicaţii şi informatică,
Sibiu, 2007; art. 184-208, 270-292.
 F.T./T.-4, Manualul pentru luptă al plutonului de comunicaţii şi informatică,
Sibiu, 2007; art. 170-212, 275-295.
Tema 5: Bazele comunicaţiilor radio şi caracteristicile tehnico-tactice ale staţiilor
radio în gama HF/VHF
Bibliografie:
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 F.T./T.-5.3, Manualul instrucţiei operatorului staţiilor radio cu salt de
frecvenţă în gama HF, Sibiu, 2009; art. 1-144, 171-215,270-297.
 F.T./T.-5.2, Manualul instrucţiei operatorului staţiilor radio cu salt de
frecvenţă în gama VHF, Sibiu, 2008; art. 1-73, 76-78.
Tema 6: Bazele comunicaţiilor radioreleu numerice, descrierea şi caracteristicile
tehnico-tactice ale autostaţiei radioreleu numerică şi a echipamentelor din compunerea
acesteia. Caracteristici tehnico-tactice ale multiplexoarelor şi comutatoarelor numerice
utilizate în sistemul de comunicaţii de campanie al Bg.Mc.
Bibliografie:
 C.I.-6.2, Manualul instrucţiei echipajului autostaţiei radioreleu numerice,
Bucureşti, 2010; pp. 19-128, 160-164, 233-250;
 T-4f2, Manual privind descrierea şi exploatarea multiplexoarelor numerice
primare MT-441 şi MT-315, Bucureşti, 1998, pp.194-210, 239-255;
 T-4p5, Comutatorul digital CD 141, manual de operare, volumul I, Bucureşti,
2001, pp. 10-18, 43-66.
3.2. Programul de studii universitare de master „Conducere informații
pentru apărare”
Proba nr. 1 - LIMBA ENGLEZĂ – examen scris, cu durata de 1,5 ore –
aceeași tematică și bibliografie ca la masterul ,,Conducere comunicații, tehnologia
informației și apărare cibernetică”.
Proba 2: ESEU – examen oral pe baza unui eseu elaborat de ofiţerii-candidaţi
pe o temă referitoare la:
Tema 1: Informaţii pentru apărare;
Tema 2: Securitatea naţională;
Tema 3: Securitatea europeană;
Tema 4: Locul şi rolul NATO în securitatea euroatlantică;
Tema 5: Securitate şi apărare colectivă;
Tema 6: Evoluţia şi dinamica mediului contemporan de securitate;
Tema 7: Sisteme de securitate.
Eseul va fi prezentat în faţa comisiei de examen. Proba este eliminatorie şi
ofiţerii-candidaţi care nu au obţinut media minimă 5,00 sunt declaraţi „RESPINS”.
Proba va fi apreciată cu note de la 1,00 la 10 (ca medie aritmetică a notelor acordate de
membrii comisiei de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire).
Bibliografia include legile, strategiile, doctrinele, regulamentele, standardele,
instrucţiunile, dispoziţiunile şi manualele ce vizează apărarea şi securitatea naţională,
informaţiile pentru apărare şi problemele de specialitate, intrate în vigoare (sau proiect
ce se experimentează) cu cel puţin 6 luni înainte de data susţinerii concursului de
admitere.
Proba 3: SPECIALITATE – examen scris, test grilă, cu durata de 3 ore:
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Tema 1. Fundamentele activității de informații militare. Ciclul informațional.
Planificarea întrunită a informațiilor.
Bibliografie:
 I.A.-1.1, Doctrina informaţiilor pentru apărare, Bucureşti, ediția a 2a, 2021, pp. 12-22, 26-42;
 I.A.-1.6, Doctrina pentru proceduri de informații, București, 2018,
pp. 7-10, pp. 23-42;
 I.A.-1.7, Doctrina pentru informaţii din surse deschise (OSINT),
Bucureşti, 2020, pp. 11-15.
Tema 2. Planificarea operațiilor de informații. Sprijinul de/cu informații în
îndeplinirea sarcinilor
Bibliografie:
 I.A.-1.6, Doctrina pentru proceduri de informații, București, 2018,
pp. 11-22, pp. 43-48;
 I.A.-1.7, Doctrina pentru informaţii din surse deschise (OSINT),
Bucureşti, 2020, pp. 15-21.
Tema 3. Procesul pregătirii informative a câmpului de luptă. Documentele de
conducere și informare întocmite de structura „Informații”
Bibliografie:
 S.M.G./Cc. 2.3, Manualul pentru pregătirea informativă a câmpului
de luptă, București, 2005, pp. 7-51, pp. 104-110;
Tema 4. Planificarea acțiunilor de cercetare
Bibliografie:
 S.M.G./Cc.-2.2, Manualul pentru luptă al unităților de cercetare,
București, 2006, pp. 49-73;
Tema 5. Concepte de bază privind ISR. Principiile ISR. Procesul ISR.
Bibliografie:
 I.A.-1.5., Doctrina întrunită pentru informații, supraveghere și
cercetare, București, 2018, pp. 9-38;
 Manualul privind procedurile de
informații, supraveghere și
cercetare pentru sprijinul operațiilor, București, 2018, pp. 7-34.
3.3. Programul de studii universitare de master „Securitate şi apărare”
Eseul prezentat în faţa comisiei de examen va fi elaborat de candidat pe o temă
referitoare la:
-securitatea naţională;
-securitatea europeană;
-locul şi rolul NATO în securitatea euroatlantică;
-securitate şi apărare colectivă;
-evoluţia şi dinamica mediului contemporan de securitate; sisteme de securitate.
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Bibliografia include legile, strategiile, doctrinele, regulamentele, standardele,
instrucţiunile, dispoziţiunile si manualele ce vizează apărarea şi securitatea naţională şi
problemele de specialitate, intrate în vigoare (sau proiect ce se experimentează) cu cel
puţin 6 luni înainte de data susţinerii concursului de admitere.
3.4. Programul de studii universitare de master „Managementul crizelor şi
prevenirea conflictelor”
Eseul prezentat în faţa comisiei de examen va fi elaborat de candidat pe o temă
referitoare la:
- evoluţia şi dinamica mediului contemporan de securitate;
- probleme majore de pe agenda instituţiilor internaţionale de securitate;
- teoria şi practica prevenirii şi gestionării crizelor şi conflictelor contemporane.
Bibliografia include legile, strategiile, doctrinele, regulamentele, standardele,
instrucţiunile, dispoziţiunile si manualele ce vizează apărarea şi securitatea naţională şi
problemele de specialitate, intrate în vigoare (sau proiect ce se experimentează) cu cel
puţin 6 luni înainte de data susţinerii concursului de admitere.

3.5. Programul de studii universitare de master „Comunicare publică în
domeniul securităţii şi apărării”
Eseul prezentat în faţa comisiei de examen va fi elaborat de candidat pe o temă
referitoare la:
Tema 1: Comunicarea publică şi securitatea naţională;
Tema 2: Tendinţe contemporane ale comunicării sociale;
Tema 3: Modalităţi de manifestare ale comunicării organizaţionale;
Tema 4: Comunicare mediatică contemporană;
Tema 5: Forme de manifestare ale libertăţii de exprimare.
Bibliografia pentru elaborarea eseului de concurs depus la înscriere: minimum 5
titluri referitoare la lucrările, documentele, legile, strategiile, doctrinele, regulamentele,
standardele, instrucțiunile, dispozițiile, manualele, cărțile, articolele ce vizează
comunicarea strategică, comunicarea publică, comunicarea de influențare, securitatea
națională și alte aspecte de specialitate, la alegerea candidatului.
3.6. Programul de studii universitare de master „Managementul programelor şi
proiectelor”
Temele pentru eseuri se vor stabili de către candidaţi şi vor răspunde la una din
următoarele probleme/subiecte:
1. Ce este un proiect?
2. Care sunt caracteristicile unui proiect?
3. Care sunt avantajele si dezavantajele utilizării managementului pe proiecte?
4. De ce reuşesc sau eşuează proiectele?
5. Care este explicaţia succesului tehnicilor de management al proiectelor?
6. Ce instrumente pot fi utilizate în elaborarea unui proiect?
7. Ce sunt Programele Operaţionale? Obiective, priorităţi, caracteristici.
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(Detalii pe site-ul Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene – mfe.gov.ro).
Bibliografie orientativă
1. Mustață, Marinel-Adi, Frunzeti Teodor, Managementul proiectelor de cercetare
științifică. O abordare practică – Curs universitar, Editura Unversității Naționale de
Apărare “Carol I”, București, 2018, ISBN 978-606-660-362-1, disponibil la
https://www.youtube.com/playlist?list=PLykRbShMy9p_ZCRsFvY44o6XHTq2yccqC
2. Neagu, Cibela, Managementul proiectelor, Bucuresti, Editura Tritonic, 2007. 192 p.,
Cota UNAp 76650;
3. Pacelli, Lonnie, Consilierul managerului de proiect: 18 capcane majore ale proiectelor si
cum sa le evitati, Bucuresti, Editura Meteor Press, 2007. 176 p., Cota UNAp 75525;
4. Pleşanu, Toma; Bârsan Ghiţă – Managementul proiectelor şi programelor de cercetare
ştiinţifică (suport multimedia), Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2017.
5. Pleşanu, Toma; Moşteanu, Dănuţ – Managementul proiectelor (suport multimedia),
Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2017.
6. Mochal Tom, Mochal Jeff, Lecţii de management de proiect, Editura CODECS,
Bucureşti, 2006, ISBN 978-973-8060-76-0, cota UNAp UNAp 74257;
7. http://fonduri-ue.ro
8. http://mfe.gov.ro

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
master, 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.
3. La prezentarea în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, cadrele
militare admise la programe de studii universitare de master de conducere, forma de
învăţământ cu frecvenţă, vor avea asupra lor:
 fişa articolelor de echipament cu stabilirea cotei-părţi anuale;
 ţinuta militară compusă din: costum camgarm la 4 nasturi, costum fresco,
costum mozaic de culori pentru instrucţie;
 trusa de stat major.
4. Plata taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru candidații care nu fac
obiectul exceptării conform prevederilor art. 112 din Regulamentul de organizare și
desfășurare a admiterii la studii universitare de master în Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”, pentru anul universitar 2022-2023, 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.
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5. Neparticiparea la activitățile programate, conform programului comunicat, este
echivalentă cu neprezentarea la concursul de admitere.
6. Sistemul de taxe în UNAp este disponibil la adresa:
https://www.unap.ro/index.php/ro/admitere/taxe-licenta-masterat-si-cursuri
7. 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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