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Specializarea/ 
Domeniul de 

Proba de concurs şi ponderea 
Nr. licenţă 
crt. 

Durata 
Forma de 

Denumirea facultăţii rezultatelor acestora în media 

studiilor 
învăţământ 

de admitere 

Proba de concurs: 
► Test de verificare a

cunoştinţelor la disciplinele:
- Matematică;

- Informatică;
-Limba engleză.

Contabilitate ► Media Ia testul de verificare a
şi informatică cunoştinţelor se calculează

de gestiune Contabilitate după următoarea fonnulă:
3 ani - cu frecvenţă - ✓ MTVc = 

(locuri finanţate 0,5xNMatem+0,3xN1nfo+
de la buget) 0,2xNEngl, unde:

-NMatcm 
= nota la disciplina

Matematică;
-N10ro 

= nota la disciplina
Informatică;

FACULTATEA -NEngl 
= nota la disciplina

6. 
DE ŞTIINŢE Limba engleză.

ECONOMICE ŞI Proba de concurs: 
ADMINISTRATIVE ► Test de verificare a

cunoştinţelor la disciplinele:
- Matematică;

- Informatică;
-Limba engleză.

Administra ţie 
► Media la testul de verificare a

cunoştinţelor se calculează
publică Ştiinţe după următoarea formulă:

3 ani administrative 
✓ MTVc = 

(locuri finanţate - cu frecvenţă -
0,5xNMatem+0,3xN1nfo + de la buget) 
0,2xNEng1, unde: 

-NMatem = nota la disciplina
Matematică;

-N111ro = nota Ia disciplina
Informatică;

-NEngl = nota la disciplina 
Limba engleză. 

* ln condiţiile obfinerii autorizării provizorii in urma evaluării externe de către ARACIS a

programului.

(3) Tematicile/competenţele/conţinuturile specifice disciplinelor incluse la
proba de concurs, extrase din programele şcolare valabile pentru examenul 
naţional de bacalaureat din anul şcolar 2021-2022, sunt prezentate în Anexa nr. 7 
şi sunt afişate pe pagina web a academiei www.armyacademy.ro, secţiunea 
admitere/licentă - si la avizierul institutiei. ' , ' 
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CAPITOLUL II 

ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE 

Art. 70. Candidaţii îşi asigură prin mijloace proprii cazarea şi hrănirea. 

Art. 71. Candidaţilor prezenţi la concursul de admitere li se eliberează, la 

cerere, adeverinţă din care să rezulte perioada participării la concurs. 

Art. 72. Candidaţii care pe timpul desfăşurării admiterii nu se încadrează în 

regulile de ordine interioară şi de conduită specifice instituţiei sunt eliminaţi din 
concurs. 

Art. 73. Formularele-tip completate în cadrul probei de concurs se 
înregistrează, se arhivează separat şi se păstrează, după cum urmează: 

a) pentru candidaţii declaraţi „ADMIS", până la finalizarea studiilor;

b) pentru candidaţii declaraţi „NEADMIS", ,,RESPINS", ,,RETRAS",
,,NEPREZENTAT", timp de un an de la încheierea admiterii. 

Art. 74. Ulterior concursului de admitere, candidaţii declaraţi „ADMIS" 

vor fi înştiinţaţi prin e-mail cu privire la data începerii cursurilor, materialele şi 

echipamentul necesare desfăşurării activităţilor educaţionale. 
Art. 75. (1) Candidaţilor declaraţi „NEADMIS", ,,RESPINS", ,,RETRAS", 

,,NEPREZENTAT" sau „ELIMINAT" li se restituie, la cerere şi sub semnătură, 
în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de 

taxe, dosarul de candidat, inclusiv documentele cu care a fost completat la 
înscriere. 

(2) Dosarele candidaţilor declaraţi „NEADMIS", ,,RESPINS", ,,RETRAS",
„ELIMINAT" sau „NEPREZENTAT" care nu sunt ridicate personal de candidat 
se trimit Birourilor Informare - Recrutare/Structurii de Resurse Umane de la 

Ministerul Afacerilor Interne sau de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale sau 
de la Serviciul Român de Informaţii sau de la Serviciul de Infonnaţii Externe 

sau de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor ( după caz). 
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Anexa nr. 3 

DECLARATIE DE CONSIMTĂMÂNT 
' . 

Subsemnatul/a .......................................................... , născut/ă în anul ........ , 

luna ...... , ziua ....... , în ........................ , judeţul .......................... , cu domiciliul în 

............................... , judeţul ....................... , str . ........................................... , 

nr . ..... , bi. ..... , ap . ....... , e-mail .......................................... , telefon .................. , 

posesor/oare al/a actului de identitate seria 
. . . . . . . , 

nr. 
. . . . . . . . . .. ' 

CNP ................................ , în calitate de candidat al concursului de admitere pentru 

studii universitare de ............................ , sesiunea ........................... , organizat de 

Academia Fo11elor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu, îmi exprim prin prezenta acordul 

liber consimţit cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu, în scopul organizării şi desfăşurării 

acestui concurs. 

Certific faptul că am fost informat/ă de către Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu" din Sibiu despre condiţiile acestei colectări, prelucrări şi libera circulaţie 

a datelor mele cu caracter personal, potrivit Notei de informare anexate, în confonnitate cu 

prevede1ile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circula/ie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 şi ale legislaţiei naţionale în vigoare. 

Data: Semnătura: 
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Competenţe specifice 
1. Diferenţierea problemelor în funcţie de
numărul de soluţii admise
2. Identificarea tipului de formulă de
numărare adecvată unei situaţii-problemă
date
3. Utilizarea unor formule combinatoriale în
raţionamente de tip inductiv
4. Exprimarea, în moduri variate, a
caracteristicilor unor probleme în scopul
simplificării modului de numărare
5. Interpretarea unor situaţii-problemă,
având conţinut practic cu ajutorul funcţiilor
şi a elementelor de combinatorică
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor
situaţii practice în scopul optimizării
rezultatelor

1. Recunoaşterea unor date de tip 

probabilistic sau statistic în situaţii concrete 

2. Interpretarea primară a datelor statistice

sau probabilistice cu ajutorul calculului

financiar, al graficelor şi al diagramelor

3. Utilizarea unor algoritmi specifici 

calculului financiar, statisticii sau 

probabilităţilor pentru analiza de caz 

4. Transpunerea în limbaj matematic prin

mijloace statistice sau probabilistice a

unor probleme practice

5. Analizarea ş1 interpretarea unor situaţii

practice cu ajutorul conceptelor statistice

sau probabilistice

6. Corelarea datelor statistice sau 

probabilistice în scopul predicţiei 

comportării unui sistem prin analogie cu 

modul de comportare în situaţii studiate 

63 

Conţinuturi 
Metode de numărare 

■ Mulţimi finite. Numărul funcţiilor 

.f: A ➔ B, unde A şi B sunt mulţimi finite 

■ Permutări:

- numărul de mulţimi ordonate care se

obţin prin ordonarea unei mulţimi finite

cu n elemente

- numărul funcţiilor bijective .f: A ➔ B,

unde A şi B sunt mulţimi finite

■ Aranjamente:

- numărul submulţimilor ordonate cu

câte k elemente, k � n care se pot

forma cu cele n elemente ale unei

mulţimi finite

- nwnărul funcţiilor

.f: A ➔ B, unde A şi B

finite

injective 

sunt mulţimi 

■ Combinări - numărul submulţimilor cu

câte k elemente, unde O � k � n, ale unei

mulţimi finite cu 11 elemente. Proprietăţi:

formula combinărilor complementare,

nwnărul submulţimilor unei mulţimi cu 11 

elemente

■ Binomul lui Newton

Matematici financiare 
■ Elemente de calcul financiar: procente,
dobânzi, TV A
■ Interpretarea datelor statistice pnn 
parametrii de poziţie: medii
• Evenimente aleatoare egal probabile,
operaţii cu evenimente, probabilitatea unui
eveniment compus din evenimente egal
probabile

















3. DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ*

LIMBA MODERNĂ l: nivelul B 2 pentru toate competenţele 

I. COMPETENŢE DE EV ALUAT

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii
de comunicare

1.1. Identificarea ideilor principale, a informaţiilor/detaliilor specifice, 
extragerea esenţialului din texte audiate/citite referitoare la probleme de 
actualitate, pentru a rezolva o sarcină de lucru. 

1.2. Selectarea şi corelarea mai multor informaţii din diverse părţi ale unui 
text/din texte diferite în scopul îndeplinirii unei sarcini de lucru. 

1.3. Identificarea, în mesaje orale/scrise diverse, a atitudinilor, 
sentimentelor, punctelor de vedere exprimate, pentru a le compara cu punctul 
de vedere personal. 

I .4. Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate/citite în scopul unui 
studiu aprofundat/al luării unor decizii. 

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite
contexte

2.1. Prezentarea, oral/în scris, de filme, cărţi, evenimente, experienţe, cu 
exprimarea sentimentelor, reacţiilor personale legate de acestea. 

2.2. Prezentarea, oral/în scris, de descrieri clare şi detaliate, pe subiecte 

legate de domenii de interes propriu şi de domeniul de specializare. 
2.3. Expunerea, oral/în scris, a unor idei, opinii şi puncte de vedere proprii 

şi susţinerea lor cu argumente şi exemple. 

2.4. Elaborarea, oral/în scris, a unui raport/referat/eseu/prezentare, 
argumentate logic şi susţinute de exemple pertinente din experienţa personală 
sau din alte surse. 

2.5. Completarea de formulare şi redactarea de texte funcţionale variate 
mai complexe, structurate şi cu folosirea de conectori. 

2.6. Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea formală şi informală, 
adecvând formatul şi limbajul la context şi la tipul de text. 
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II. CONŢINUTURI RECOMANDATE (pentru toate specializările)

TEXTE 

Surse şi tipuri de mesaje orale/scrise 
Texte de lungime variabilă care conţin şi elemente de vocabular 

nefamiliare, la viteză normală, în diverse registre, de dificultate medie: 
• texte autentice de informare generală, pagini Internet;
• articole de enciclopedie/lucrări de popularizare;
• articole de presă scrisă, ştiri, texte publicitare;
• texte specifice domeniilor de specializare;
• texte funcţionale cu conţinut operaţional: fonnulare, corespondenţă,

prospecte;
• fonnulare cu utilizare curentă;
• corespondenţă oficială/administrativă, anunţuri, reclame, ceren,

chestionare, procese-verbale, C.V.;
• corespondenţă personală, invitaţii, felicitări;
• diagrame, grafice, tabele;
• conferinţe, prezentări, interviuri;
• transmisiuni radio şi TV, talk-show-uri;

Tipuri de texte care trebuie produse 

• descrieri/comparfui de obiecte, persoane, situaţii, activităţi, evenimente;
• povestire/prezentare orală/scrisă;
• raport/referat/eseu/expunere/povestire/prezentare;
• corespondenţă personală şi oficială/administrativă;
• formulare, chestionare şi alte documente specifice domeniului de

specializare;
• paragrafe/texte scurte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate;
• plan de idei, schemă de prezentare;
• eseuri şi texte funcţionale structurate;
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Anexa nr. 8b 

GRAFICUL-CADRU* 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII 

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER 
(format on-line) 

Activităţi Sesiunea I Sesiunea a II-a Sesiunea a III-a 

Transmiterea on-line a 

documentelor 
23.05-19.07.2022 22.07-31.08.2022 05-21.09.2022

de către candidafi, În vederea 

înscrierii 

Analiza dosarelor 20.07.2022 01.09.2022 22.09.2022 

Afişarea listelor provizorii 
21.07.2022 02.09.2022 23.09.2022 

(până la ora (până la ora (până la ora 
cu ierarhizarea candidaJilor 

19.00) 19.00) 19.00) 

Depunerea şi soluJionarea 
21.07.2022 03.09.2022 24.09.2022 

(până la ora (până la ora (până la ora 
contestaţiilor 

I 0.00) 10.00) I 0.00) 

Afişarea rezultatelor finale 21.07.2022 03.09.2022 24.09.2022 

(listelor definitive cu (până la ora (până la ora (până la ora 

ierarhizarea candida/ilor) 15.00) 15.00) 15.00) 

Confirmarea ocupării 21.07.2022 03.09.2022 24.09.2022 

locurilor (până la ora (până la ora (până la ora 

de către candidaţi 21.00) 21.00) 21.00) 

NOTĂ: *Graficul-cadru se poate modifica potrivit Hotiirârii Senatului Universitar. 
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3. PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

MANAGEMENTUL CAPABILITĂŢILOR ORGANIZAŢIONALE 

TEMATICA: 

1. Securitate şi apărare naţională în context euroatlantic
1.1. Functionalitatea sistemului national de securitate

' ' 

1.2. Tendinţe majore cu potenţial de afectare şi influenţare a mediului de
securitate, în perspectiva anului 2024 

1.3. Fundamente ale procesului de planificare a apărării 

2. Managementul resurselor organizaţiei militare
2.1. Managementul resurselor umane în organizaţia militară
2.2. Managementul resurselor materiale în organizaţia militară

2.3. Managementul resurselor informaţionale în organizaţia militară
2.4. Managementul resurselor financiare în organizaţia militară

3. Decizia şi mecanismul procesului decizional În organizaţii
3.1. Mecanismul procesului decizional
3.2. Tipologia deciziilor
3.3. Metode de raţionalizare a deciziilor

4. Managementul capabilităţilor
4.1. Funcţiile managementului şi funcţiunile organizaţiei
4.2. Conceptul de sistem în managementul capabilităţilor
4.3. Metodele MOE (măsura eficacităţii), MOP (măsura performanţei)
4.4. Ciclul de viaţă al unui sistem. Analiza cost - eficacitate

5. Fundamente ale modelării şi simulării acţiunilor militare
5.1. Simulare - tipuri de simulări, avantaje şi dezavantaje, utilizarea

acestora în managementul exerciţiilor de instruire 
5.2. Procesul de modelare matematică a unui proces organizaţional 
5.3. Cadru arhitectural C4ISR (Command, Control, Communication, 

Computer, Surveillance, Reconnaissance, Intelligence) 
5.4. Modele de referinţă ale interoperabilităţii: LISI (modelul de 

referinţă al interoperabilităţii sistemelor informaţionale), OIMM 
(modelul maturităţii interoperabilităţii organizaţionale), SOSI 
(modelul interoperabilităţii sistemelor de sisteme) 
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4. PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

MANAGEMENT Sf TEHNOLOGIE 

TEMATICA: 

1. Securitate şi apărare naţională în context euroatlantic
1.1. Securitate naţională şi internaţională. Dimensiuni

1.2. Apărare naţională şi apărare colectivă

1.3. Instituţii de securitate europeană şi euroatlantică

2. Funcţiile managementului organizaţiei
2.1. Previziunea
2.2. Organizarea

2.3. Coordonarea

2.4. Antrenarea
2.5. Controlul

3. Decizia şi mecanismul procesului decizional în organizaţii
3.1. Mecanismul procesului decizional

3.2. Tipologia deciziilor
3.3. Metode de raţionalizare a deciziilor

4. Managementul capabilităţilor
4.1. Conceptul de sistem în managementul capabilităţilor
4.2. Metodele MOE (măsura eficacităţii), MOP (măsura performanţei)

4.3. Ciclul de viaţă al unui sistem. Analiza cost - eficacitate

5. Fundamente ale modelării şi simulării acţiunilor militare
5.1. Simulare - tipuri de simulări, avantaje şi dezavantaje, utilizarea

acestora în managementul exerciţiilor de instruire 
5.2. Bazele modelării matematice ale unui proces organizaţional 
5.3. Cadrele arhitecturale C4ISR (Command, Control, Communication, 

Computer, Surveillance, Reconnaissance, Intelligence) şi HLA 

(High Levei Arhitecture) 
5.4. Modele de referinţă ale interoperabilităţii: LISI (modelul de 

referinţă al interoperabilităţii sistemelor informaţionale), OIMM 
(modelul maturităţii interoperabilităţii organizaţionale), SOSI 

(modelul interoperabilităţii sistemelor de sisteme) 
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5. PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

MANAGEMENTUL SISTEMELOR LOGISTICE MILITARE 

TEMATICA: 

1. Securitate şi apărare naţională în context euroatlantic
1.1. Functionalitatea sistemului national de securitate

' ' 

1.2. Tendinţe majore cu potenţial de afectare şi influenţare a mediului de
securitate, în perspectiva anului 2024 

1.3. Fundamente ale procesului de planificare a apărării 

2. Decizia şi mecanismul procesului decizional în organizaţii
2.1. Mecanismul procesului decizional
2.2. Tipologia deciziilor
2.3. Metode de raţionalizare a deciziilor

3. Aspecte generale privind logistica militară
3.1. Principii generale. Structurile de logistică şi misiunile acestora
3.2. Aprovizionarea şi reaprovizionarea în logistica operaţiilor întrunite
3.3. Mişcarea şi transportul în logistica operaţiilor întrunite

4. Managementul achiziţiilor publice
4.1. Principiile achiziţiilor publice
4.2. Atribuirea contractelor de achiziţii publice prin licitaţie deschisă
4.3. Atribuirea contractelor de achiziţii publice prin licitaţie restrânsă
4.4. Atribuirea contractelor de achiziţii publice prin procedura

simplificată 

5. Managementul capabilităţilor
5.1. Conceptul de sistem în managementul capabilităţilor
5.2. Metodele MOE (măsura eficacităţii), MOP (măsura performanţei)
5.3. Ciclul de viaţă al unui sistem. Analiza cost- eficacitate
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