PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR
DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN DOMENIUL
MANAGEMENTUL PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE
– ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 –

Detalii privind curriculum-ul şi oportunităţile de dezvoltare profesională
1. Absolvenţii programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în
domeniul Managementul protecţiei infrastructurilor critice pot ocupa posturi de ofiţer de legătură pentru
securitatea infrastructurii critice naţionale/europene, cod COR 242227.
2. Curriculum-ul educaţional include:
 Geopolitica şi geostrategia infrastructurilor critice
 Sisteme operaţionale de securitate naţională
 Managementul sistemelor socio-tehnice
 Infrastructuri critice
 Protecţia infrastructurilor critice. Studii de caz
 Vulnerabilităţile infrastructurilor critice şi managementul riscurilor
 Securitatea informaţiilor clasificate
 Managementul protecţiei mediului
 Scenarii operaţionale şi informatică aplicată
 Managementul comunicării în situaţii de criză
 Limba engleză – terminologie de specialitate
3. În cadrul perioadei alocate disciplinei Practica de specialitate se vor desfăşura activităţi
practice, preponderent în cadrul structurilor angajatoare, în vederea elaborării lucrării de certificare.
4. Procesul de învăţământ se organizează modular, la sfârşitul săptămânii, în baza unei
programări ceva fi anunţată din timp.
Date generale privind programul
Număr de locuri
Data admiterii

Perioada de desfăşurare
a programului

Fără taxă

Durata programului

M.Ap.N.

M.A.I.

Cu
taxă

24.09.2021

27.09-18.12.2021

12 săptămâni

10

15

75

25.02.2022

28.02-21.05.2022

12 săptămâni

10

15

75

Graficul-cadru de desfăşurare a concursului de admitere
Activitatea

Sesiunea septembrie

Sesiunea februarie

01.07-22.09.2021
(între orele 08.00-15.00,
în zilele lucrătoare)

01.10-23.02.2022
(între orele 08.00-15.00,
în zilele lucrătoare)

Analizarea dosarelor de către
membrii comisiei

23.09.2021

24.02.2022

Afişarea rezultatelor concursului

24.09.2021

25.02.2022

Înscrierea candidaţilor /
Depunerea dosarelor

Conţinutul dosarului de candidat
 Cerere de înscriere (se descarcă de pe site-ul instituției).
 Diplomă de licenţă sau echivalent (studii superioare de lungă durată).
 Foaie matricolă / supliment la diplomă.
 Certificat de naştere.
 Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelul prin căsătorie).
 Carte identitate.
 Declaraţie de consimţământ.
 Declaraţie privind autenticitatea documentelor transmise.
 Copia ordinului de plată (în cazul achitării taxei de înscriere în contul instituţiei).
Documentele vor fi transmise pe adresa de e-mail mpic@armyacademy.ro
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 100 lei
Se achită:
 la casieria instituţiei, în ziua depunerii dosarului, iar exemplarul 2 al chitanţei va fi anexat la
dosarul de candidat;
 în contul instituţiei:
Beneficiar
U.M. 01512 Sibiu
CF
4241117
Cod IBAN
RO98 TREZ 5762 0F33 0500 XXXX
Trezoreria Sibiu
Se achită de toți candidații (locuri bugetate sau locuri cu taxă).
Pentru taxa de înscriere se emite factura.
Taxa de şcolarizare: 2.050 lei
Perioada de desfăşurare

Achitarea taxei de şcolarizare
Integral, până la data de 25.10.2021
SAU

27.09-18.12.2021

În 2 (două) rate egale, astfel:
– prima rată până la data de 10.10.2021
– a doua rată până la data de 25.10.2021
Integral, până la data de 26.03.2022
SAU

28.02-21.05.2022

În 2 (două) rate egale, astfel:
– prima rată până la data de 10.03.2022
– a doua rată până la data de 26.03.2022

Plata taxei se poate face:
 la casieria instituţiei, de luni până vineri, de la 08.00 la 15.00;
 în contul instituţiei:
Beneficiar
U.M. 01512 Sibiu
CF
4241117
Cod IBAN
RO98 TREZ 5762 0F33 0500 XXXX
Trezoreria Sibiu
În cazul achitării taxei de şcolarizare în contul instituţiei, se va trimite o copie a ordinului de plată
pe adresa de e-mail mpic@armyacademy.ro
Pentru taxa de curs se emite factura.

Alte menţiuni – Extras din Metodologia organizării și desfășurării admiterii la programele
postuniversitare în Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu pentru anul universitar
2021-2022, ediția 2021.
Art. 6. (1) La programele postuniversitare desfăşurate în regim cu taxă nu se organizează
concurs de admitere, cursanţii fiind admişi în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile. Se va
urmări completarea numărului minim de cursanţi necesar pentru desfăşurarea cursurilor, fără a se
depăşi numărul maxim stabilit pentru fiecare program.
(2) La programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă în regim cu
taxă au dreptul să participe absolvenții instituțiilor de învățământ superior care au diplomă de licență
sau echivalentă.
(3) Locurile fără taxă la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă
în domeniul Managementul protecţiei infrastructurilor critice se ocupă de către personal din Ministerul
Apărării Naţionale şi de către alţi beneficiari din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate
naţională, în conformitate cu precizările primite de la eşaloanele superioare.
(4) Ocuparea locurilor finanțate de la buget la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare
profesională continuă în domeniul Managementul protecţiei infrastructurilor critice se va face în ordinea
strict descrescătoare a mediilor examenului de licenţă. La medii egale, departajarea se face ţinându-se
cont de media obţinută pe anii de studii de licenţă. Dacă în urma aplicării acestui criteriu există
egalitate, departajarea se va face în ordinea mediei de absolvire a programului de studii de licenţă.
(5) Candidații declarați NEADMIS pe locurile finanțate de la buget sunt repartizați pe locurile cu
taxă.
2. În conformitate cu Ordinul nr. 4750 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior
şi Anexa nr. 3 la metodologia-cadru, instituţia îşi rezervă dreptul de a anula / amâna organizarea
cursurilor, cu informarea prealabilă a cursanţilor.

Persoană de contact pentru înscriere
P.c.c. Elisabeta-Emilia HALMAGHI
Tel. 0269.432.990 int. 1362 sau 0756 160 969
E-mail mpic@armyacademy.ro

