PROGRAMA
CONCURSULUI DE ADMITERE
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
ÎN FACULTATEA DE COMANDĂ ŞI STAT MAJOR
DIN
UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
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prin H. nr. 84 din 15.12.2021
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1. PROBLEME GENERALE
Concursul de admitere la studii universitare de licenţă, organizat de Facultatea
de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, se
desfăşoară în campusul instituţiei, din str. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucureşti, pentru
candidaţii declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată de Ministerului Apărării Naţionale şi
alţi beneficiari din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în
centrele zonale de selecţie şi orientare.
Desfăşurarea concursului de admitere: Sesiunea I = 25.07.2022
Sesiunea a II-a = 09.09.2022
Perioada de înscriere: 04-20.07.2022 (05-06.09.2022 pentru sesiunea a II-a).
Candidaţii care susţin admiterea la studiile universitare de licenţă, organizată în
cadrul Facultăţii de comandă şi stat major se vor înscrie, on line, pe platforma ILIAS
(https://lms.adlunap.ro/) prin încarcarea următoarelor documente:
 diploma de bacalaureat (scanată) sau adeverinţă de absolvire (scanată) în
cazul absolvenţilor promoţiei din anul 2022, precum şi foaia matricolă;
 certificat de naştere (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 de înscriere la concurs (formular tip – obţinut de pe site-ul universității);
 Curriculum Vitae Europass, în limba română;
 formular tip cu datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de
către instituţiile de învăţământ superior, completat, descărcat de pe site-ul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, rubrica Admitere facultăţi şi
departamente, adresa https://www.unap.ro/index.php/ro/admitere/admiterefacultati-si-departamente;
 Dovada achitării taxei de înscriere la examenul de admitere pentru cei care nu
fac obiectul exceptării conform art. 81 din Regulamentul de admitere (taxa de
înscriere este de 150 lei şi se achită în contul Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I” – RO26TREZ70520F330500XXXX deschis la trezoreria Sector 5, București,
titularul contului „Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, CUI-4267052 cu
specificația „ Taxa înscriere concurs de admitere, Logistică, Numele, Inițiala
tatălui și Prenumele candidatului).
Prezentarea candidaților la universitate: 24.07.2022 (08.09.2022 pentru
sesiunea a II-a). Candidații vor avea asupra lor documentele incărcate pe
platforma ILIAS, în original, care se vor depune la Secretariatul comisiei
tehnice a Facultății de comandă și stat major, în intervalul orar 08.00-14.00,
într-un dosar plic.
Dosarul cu actele depuse va rămâne la Facultatea de comandă şi stat major din
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, pe toată perioada desfăşurării
concursului de admitere.
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2. PROBELE DE CONCURS ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
2.1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se va organiza pentru programul de studii universitare de licenţă acreditat,
specializarea „Logistică” - forma de învăţământ cu frecvenţă, cu locuri de la buget.
2.2. PROBELE DE EXAMEN ŞI MEDIA DE ADMITERE
Admiterea se face pe baza unei probe de concurs sub formă de test grilă din
următoarele discipline: Matematica, Informatică și Limba engleză.
Testul grilă conține 36 de itemi, dinte care 9 itemi la disciplina Matematică, 9 itemi
la disciplina Informatică și 18 itemi la disciplina Limba engleză. O treime din numărul
de itemi care se elaborează pentru fiecare disciplină vor avea gradul maxim de dificultate.
Fiecare item are minimum patru variante posibile de răspuns, dintre care o
singură variantă reprezintă răspunsul corect. Pentru fiecare item la care se răspunde
corect, se acordă câte un punct la disciplinele Matematică și Informatică, respectiv
câte 0,5 puncte la disciplina Limba engleză.
Nota pentru fiecare disciplină se constituie din punctajul cumulat pentru
răspunsurile corecte la itemii corespunzători disciplinei respective, la care se adaugă
câte un punct din oficiu.
În cadrul probei, subiectele la matematică vor avea o pondere de 0,5, subiectele
la informatică o pondere de 0,3 și la limba engleză de 0,2. Aprecierea se face prin
transformarea punctajului corespunzător răspunsurilor corecte acordate de candidat în
notă a probei de concurs, după formula:
MGA= MTVC=0,5 x NMatem + 0,3 x NInfo + 0,2 x NEngl
unde:
MGA = Media generală de admitere;
MTVC = media la testul de verificare a cunoștințelor;
NMatem = nota la subietele de Matematică;
NInfo= nota la subietele de Informatică;
NEngl= nota la subietele de Limba engleză.
Media la proba de concurs se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
Media generală minimă de admitere (MGA) este 5,00.
Timpul de susţinere a probei este de 180 de minute.
Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute
la proba de concurs în limita locurilor aprobate. Nota minimă pentru a fi declaraţi
ADMIS este 5,00.
La medii de admitere egale departajarea se face succesiv pe baza:
 mediei examenului de bacalaureat;
 notelor obținute la probele examenului de bacalaureat:
 1 - proba diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare;
 2 - proba scrisă la alegere în funcție de filieră, profil, specializare;
 3 - Limba și literatura română.
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Candidaţii vor respecta Calendarul de desfăşurare al concursului care va fi
anunţat la avizierul instituţiei din strada Panduri nr. 68-72, sector 5, precum şi pe site-ul
instituţiei, www.unap.ro.
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la avizierul Facultăţii
de comandă și stat major, pe platforma ILIAS şi pe site-ul Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”.
3. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBEI DE CONCURS
3.1. MATEMATICĂ (9 itemi)
- Funcţia de gradul II;
- Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii de gradul II;
- Funcţia exponenţială şi logaritmică;
- Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale şi logaritmice;
- Progresii aritmetice şi geometrice;
- Elemente de combinatorică; binomul lui Newton;
- Mulţimea numerelor complexe: operaţii cu numere complexe sub formă algebrică,
modulul unui număr complex; conjugatul unui număr complex, operații cu numere complexe;
- Matrice, determinanţi, sisteme.
BIBLIOGRAFIE:
Manualele şcolare valabile pentru concursul de admitere în universitate sunt
cele elaborate conform programelor şcolare şi aprobate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru examenul de bacalaureat din anul şcolar 2022, Matematică specializarea Matematică-Informatică.
3.2. INFORMATICĂ (9 itemi)
3.2.1. Algoritmi și algoritmi elementari
 Noțiunea de algoritm, caracteristici;
 Date, variabile, expresii, operații;
 Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitive;
 Descrierea algoritmilor (programe pseudocod);
 Probleme care operează asupra cifrelor unui număr;
 Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid;
 Șirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general dat;
 Determinare minim/ maxim;
 Metode de ordonare (metoda bulelor, inserției, selecției, numărării);
 Interclasare;
 Metode de căutare (secvențială, binară);
 Analiza complexității unui algoritm (considerând criteriile de eficiență
durata de executare și spațiu de memorie utilizat);
3.2.2. Subprograme predefinite
 Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor;
 Proceduri și funcții predefinite;
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3.2.3. Fișiere text
 Fișiere text. Tipuri de acces;
 Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text;
BIBLIOGRAFIE:
Manualele şcolare valabile pentru concursul de admitere în universitate sunt
cele elaborate conform programelor şcolare şi aprobate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru examenul de bacalaureat din anul şcolar 2022, Informatică - specializarea
Matematică-Informatică.
3.3. LIMBA ENGLEZĂ (18 itemi)
3.3.1. „Citit”, verificarea capacităţii de înţelegere a unui text scris, prin 6 itemi
care vizează idei principale sau informaţii specifice conţinute în text.
3.3.2. „Elemente de gramatică şi vocabular”, verificarea cunoştinţelor de limbă,
printr-un text grilă, conţinând 12 de itemi, din care 6 pentru gramatică şi 6 pentru vocabular.
BIBLIOGRAFIE:
Manualele şcolare valabile pentru concursul de admitere în universitate sunt
cele elaborate conform programelor şcolare şi aprobate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru examenul de bacalaureat din anul şcolar 2022, Limba Engleză –
Limba modernă 1, clasele IX – XII-a.
4. PROBLEME ORGANIZATORICE
1. Actuala Programă a concursului de admitere în Facultatea de comandă şi
stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” la studii universitare de
licenţă, se aplică începând cu sesiunea de admitere din iulie 2022.
2. Persoanele reuşite la concursul de admitere în Facultatea de comandă şi stat
major încep cursurile la 03.10.2022. Prezentarea acestora se va face în ziua de 29.08.2022
între orele 07.30 - 08.30 la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
3. La prezentarea în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, candidaţii
admişi la studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, vor avea
asupra lor echipament sportiv.
4. Pentru detalii candidaţii se pot adresa la Facultatea de comandă şi stat major –
Biroul învăţământ şi administrativ – (Tf. 0213194880 - interior 195, 372, 309 STAR
1005, interior 195, 372, 309).
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