PROGRAM POSTUNIVERSITAR CU TAXĂ
CARE SE ORGANIZEAZĂ ŞI SE DESFĂŞOARĂ
ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE COMANDĂ ŞI STAT MAJOR
1. PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
1.1. PROBELE DE EXAMEN ŞI MEDIA DE ADMITERE
Admiterea se face pe baza dosarului de concurs, și a interviului susținut în faţa comisiei de examen,
pe baza unui eseu din sfera următoarei tematici: sisteme operaționale de securitate națională;
infrastructuri critice; dezvoltare durabilă. Nota probei de concurs este dată de media aritmetică a
notelor acordate de membrii comisiei de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire și
constituie media de admitere. Media de admitere (MA): = Media aritmetică a notelor membrilor
comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.
Media de admitere minimă pentru a fi declarat ADMIS este 5,00. Candidații vor fi declarați „ADMIS”
în ordinea descrescătoare a mediilor obținute în limita locurilor. La medii egale, candidații vor fi
departajați în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire a studiilor universitare de licență.
1.2. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDAT
Dosarul va cuprinde:
 Dosar plic;
 Cerere de înscriere – se va completa la sediul instituției;
 Copii ale următoarelor documente:
o diplomă de licență şi foaie matricolă/supliment la diplomă – copie xerox;
o certificat de naștere – copie xerox;
o carte de identitate – copie xerox;
o certificat de cazier judiciar (numai pentru candidații proveniți din mediul civil)
o copie după chitanța de plată a taxei de înscriere.
1.3. DETALII PRIVIND FORMATUL ESEULUI
Eseul va fi tehnoredactat și va conține 10-12 pagini (exclusiv bibliografia), iar 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;
Conținutul eseului (Times New Roman, size 14, la 1 rând) 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 predat în perioada de înscriere, în două exemplare îndosariate, odată cu depunerea
dosarului de înscriere și nu va depăși 12 pagini. El va fi susținut în faţa comisiei de examen (maxim
15 minute), în perioada precizată.
Eseul va avea 1 punct din oficiu și va fi evaluat conform criteriilor următoare:
A. Evaluarea temei 3 puncte, unde se va urmări: încadrarea temei în problematica stabilită
prin programă; relevanța și actualitatea temei.
B. Aprecierea potențialului științific – 6 puncte, unde se va urmări: modul de prezentare;
obiective specifice temei; actualitatea și originalitatea ideilor și concluziilor; argumentarea ideilor
principale; relevanța bibliografiei; susținerea practică în faţa comisiei.
1.4. ALTE PRECIZĂRI
Perioada de desfășurare: 02.10- 22.12.2017 (12 săptămâni)

Perioada de înscriere: 11-22.09.2017, Pavilionul D, etajul II, camera 225 (p.c.c. Tănase
Mihaela).
Perioada concursului de admitere: 25-27.09.2017
Număr de locuri: 15
Taxa de înscriere este de 100 lei și se achită la casieria Universității Naționale de Apărare
„CAROL I”, în momentul înscrierii.
Taxa de școlarizare este de 1500 lei.
Se achită integral până la 29.09.2017 sau în două rate egale, astfel:
- prima rată – 750 lei până la 29.09.2017;
- a doua rată – 750 lei până la 30.11.2017.
Date de contact: 0213194880, interior 0195, 0125 sau 0213195966.
Pe perioada susținerii colocviului de admitere, cât și pe durata desfășurării cursurilor,
Universitatea Națională de Apărare „Carol I” nu asigură cazare și transport.

