ANUNŢ
privind criteriile de selecţie a candidaţilor pentru examenul de admitere la ciclul I
de studii universitare de licenţă din cadrul
Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a scos la concursul pentru admiterea la
ciclul I de studii universitare de licenţă, sesiunea iulie 2019, organizat de Academia
Tehnică Militară „Ferdinand I”, 10 locuri, băieţi şi fete (admişi în ordinea descrescătoare
a mediilor obţinute la examenul de admitere), după cum urmează:
- specialitatea militară „Comunicaţii pentru apărare şi securitate” - 4 locuri;
- specialitatea militară „Echipamente şi sisteme electronice” - 2 locuri;
- specialitatea militară „Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi
securitate naţională” - 4 locuri.
A) STATUTUL CURSANŢILOR
Pe durata studiilor universitare de licenţă, candidaţii declaraţi „Admis” vor avea
calitatea de student şcolarizat în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” pentru nevoile
de încadrare ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
B) CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE
Candidaţii care doresc să susţină examenul pentru admiterea în Academia
Tehnică Militară „Ferdinand I”, pe locurile repartizate Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
b) să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect
în limba română;
c) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
d) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 22 ani;
e) să aibă medii peste 7,00, la materiile care fac obiectul examenului pe
parcursul studiilor liceale;
f) să aibă minimum media 8,00 la purtare în ultimii doi ani de liceu;
g) să fie apţi medical, conform baremelor medicale în vigoare;
h) să fie apţi psihologic;
i) să aibă o conduită civică şi morală corespunzătoare;
j) să nu fi fost condamnaţi, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă,
pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea,
ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de urmărire penală
sau în faza de judecată a procesului penal;
k) să accepte verificările de securitate, prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru
stabilirea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii
clasificate;
l) să accepte interzicerea sau restrângerea, pe perioada activităţii ca militar, a
unor drepturi şi libertăţi, potrivit reglementărilor în vigoare;
m) candidaţii înscrişi în partide sau organizaţii politice au obligaţia ca, odată cu
înmatricularea în instituţiile militare de învăţământ, să renunţe la această calitate şi să
demonstreze acest fapt prin documente, iar pe timpul cât sunt înmatriculaţi în instituţiile
militare de învăţământ şi angajaţi ai S.T.S. să nu desfăşoare activităţi în favoarea
acestora;
n) candidaţii care sunt asociaţi unici sau participă direct la administrarea sau
conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale, odată cu înmatricularea în
instituţiile militare de învăţământ, au obligaţia de a demonstra prin documente, faptul că
au renunţat la aceste calităţi sau preocupări;
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o) candidaţii să fie dispuşi ca, după încadrare, să îşi desfăşoare activitatea în
orice zonă a teritoriului naţional şi în afara acestuia, potrivit intereselor şi nevoilor
instituţiei.
C) PERIOADA DE ÎNSCRIERE
Înscrierea candidaţilor şi depunerea cererilor de înscriere pentru susţinerea
probelor cu caracter eliminatoriu se fac în perioada 04.02-22.03.2019, ora 15.00.
D) LOCUL DE ÎNSCRIERE
În funcţie de domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor:
a) pentru municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov - la sediul central al Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, din str. Splaiul Independenţei nr. 323 A, sector 6, de luni
până vineri între orele 09.00-15.00;
b) pentru celelalte localităţi - la sediile direcţiilor judeţene de telecomunicaţii
speciale, aflate în fiecare reşedinţă de judeţ, de luni până vineri între orele
09.00-15.00.
Candidaţii se vor prezenta pentru înscriere cu cartea de identitate în original şi în
copie.
E) Probe preliminare cu caracter eliminatoriu organizate de Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale, în vederea susţinerii examenului de admitere în Academia
Tehnică Militară „Ferdinand I”:
- evaluare psihologică (nu se admit contestaţii);
- evaluare la pregătire fizică;
- examinare medicală.
Perioada de desfăşurare a probelor cu caracter eliminatoriu este
01.04-31.05.2019.
În urma susţinerii probelor eliminatorii, candidaţii vor fi declaraţi “Admis” sau
“Respins”.
Pentru candidaţii declaraţi “Respins” după susţinerea probelor eliminatorii,
dosarul de candidat va fi restituit la cerere.
F) Data limită de depunere a dosarelor de candidat în vederea susţinerii
examenului de admitere în Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” este 07.06.2019,
ora 15.00.
Dosarele de candidat se depun la sediul central al Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale sau la sediile direcţiilor judeţene de telecomunicaţii speciale
potrivit precizărilor de la punctul „D”. Conţinutul acestora va fi precizat cu ocazia
înscrierii.
Notă:
Candidaţii declaraţi „Admis” încheie cu S.T.S. un contract de şcolarizare
şi un angajament prin care se obligă să îndeplinească serviciul, în calitate de
cadru militar activ timp de cel puţin 10 ani, în unităţile militare în care vor fi
încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport cu nevoile de încadrare ale S.T.S.
Detalii suplimentare privind susţinerea examenului de admitere în Academia
Tehnică Militară „Ferdinand I”, beneficiar Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, se
găsesc pe site-ul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.
Persoanele de contact din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale:
Vasiliu Mădălina-Silvia şi Buhuş Mircea-Cosmin, telefon - 021.2022.416.
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