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CONCURS DE ADMITERE 
SESIUNEA IULIE, AUGUST 2011 

 
LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET (FĂRĂ TAXĂ)
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PRECIZĂRI GENERALE 
 
................. 
Art. 4. (1) ...  
(2) Pentru locurile fără taxă se organizează etapa a II-a a admiterii, care 

constă în evaluarea cunoştinţelor. 
(3) Pentru locurile fără taxă, în această etapă a admiterii sunt înscrişi în 

concurs: 
a) numai candidaţii declaraţi „ADMIS“ în urma participării la selecţia 

organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare (etapa I), pentru locurile alocate 
Ministerului Apărării Naţionale; 

b) candidaţii selecţionaţi de alţi beneficiari din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională pentru locurile alocate acestora. 

(4) Admiterea se organizează în 2 sesiuni (cea de-a doua sesiune se desfăşoară 
doar în cazul neocupării locurilor în prima sesiune). 

(5) Obiectivul concursului îl constituie ierarhizarea candidaţilor în vederea 
accederii în cadrul programelor de studii organizate de Academia Forţelor Terestre. 

(6) La prezentarea în academie, candidaţii au asupra lor buletinul/cartea de 
identitate, 3 fotografii 3/4 , trusă de scris, bani pentru taxa de înscriere, cazare şi 
masă, precum şi diploma de bacalaureat în original şi foaia matricolă în original 
sau diploma echivalentă cu aceasta (unde este cazul) sau adeverinţa în original prin 
care se dovedeşte că au promovat acest examen, în care se precizează media 
generală de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate 
al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma (pentru absolvenţii promoţiei 
2011). Candidaţii pe locurile fără taxă vor include în dosarul de admitere şi o 
declaraţie pe propria răspundere în care vor preciza că nu sunt înmatriculaţi/nu au 
absolvit un alt program de studii universitare de licenţă fără taxă. 

7) La admiterea în academie pot candida cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European 
şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de 
Ministerul Apărării. 

(8) Candidaţii care au absolvit studiile liceale într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau 
Confederaţiei Elveţiene vor prezenta la înscriere şi un dosar separat, cu acte 
necesare obţinerii „Adeverinţei de recunoaştere” a diplomei de bacalaureat, care se 
emite de către Direcţia pentru Echivalarea şi Recunoaşterea Diplomelor din cadrul 
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului. Acest dosar va cuprinde:  

a) cerere pentru recunoaştere în vederea acceptării la studii; 
b) diploma de absolvire a studiilor liceale, care dă acces general şi 

necondiţionat la studii de învăţământ superior în ţara de provenienţă (copie 
legalizată/autentificată de academie); 

c) documentul personal de identificare (copie); 
d) chitanţa care certifică achitarea a taxei de evaluare a dosarului (50 lei). 
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(9) Dosarele alcătuite de candidaţi în vederea recunoaşterii diplomelor de 
acces la studii superioare vor fi înaintate de către academie Direcţiei pentru 
Echivalarea şi Recunoaşterea Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, 
Tineretului şi Sportului. Academia va primi de la D.E.R.D. adresele de înştiinţare 
privind recunoaşterea studiilor candidaţilor, iar adeverinţele de recunoaştere a 
studiilor vor fi eliberate unui  delegat al academiei sau titularilor documentelor de 
studii, urmând a fi incluse în dosarul de candidat la admitere.  

Art. 5. Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii achită în prima 
zi de prezentare la sediul instituţiei o taxă în valoare de 100 lei. Chitanţa primită se 
predă la secretariatul comisiei, care o anexează la dosarul de candidat. 

Art. 6. Admiterea pe locurile fără taxă se organizează pentru ocuparea 
numărului de locuri aprobate pentru domeniile de studii universitare de licenţă Ştiinţe 
militare şi informaţii şi Ştiinţe administrative pe categorii de candidaţi (băieţi/fete; 
beneficiari), urmând ca repartiţia pe arme să se facă potrivit normelor în vigoare. 

Art. 7. (1) Admiterea în Academia Forţelor Terestre pe locurile fără taxă 
cuprinde două probe scrise. Exceptând proba I – „Limba engleză“, concursul se 
desfăşoară în limba română. 

(2) Locurile rămase neocupate după sesiunea a doua a admiterii se anulează. 
………….. 
Art. 9. (1) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut pe 

timpul studiilor liceale premii (locurile I, II, III, menţiune, premii speciale) la 
olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale şi premii (locurile I, II, III) la 
olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale organizate la disciplinele „Limba 
română şi comunicare“, „Matematică“, „Psihologie“, „Limba engleză“, pot fi declaraţi 
„ADMIS“ fără concurs de admitere în cadrul numărului de locuri aprobate. 

(2) Candidaţii care au obţinut aceste performanţe pe timpul studiilor liceale 
pot beneficia de această facilitate în baza unei cereri scrise adresate comandantului 
(rectorului), la care vor anexa documentele doveditoare (originale), depusă la 
sediul instituţiei cu cel puţin 15 zile înainte de începerea concursului de admitere. 

(3) Senatul universitar va decide asupra solicitării, în urma confirmării de 
către Direcţia Management Resurse Umane a existenţei candidatului (candidaţilor) 
pe listele nominale ale celor care au obţinut distincţii şi premii la olimpiade sau 
concursuri şcolare internaţionale sau naţionale. 


