PROGRAMA
CONCURSULUI DE ADMITERE
pentru programul postuniversitar de dezvoltare profesională continuă:

MANAGEMENTUL SISTEMELOR LOGISTICE
MILITARE
1. PROBA CONCURSULUI DE ADMITERE
Concursul de admitere constă într-o probă de evaluare a cunoștințelor în domeniul
programului postuniversitar, susținută numai în situația în care numărul candidaților înscriși este mai
mare decât numărul de locuri aprobat.
Proba se desfășoară sub forma unui test grilă, pe durata a 60 de minute.
Testul grilă conține itemi din tematica și bibliografia specifică programului de studii. Testul
va conține itemi închiși (opțiuni variante) dar și itemi deschiși (completare răspuns). Proba se
desfășoară conform precizărilor din regulamentul de admitere, curs/program postuniversitar.
Candidații vor fi declarați „ADMIS” în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, în limita
locurilor repartizate fiecărui program, în raport de opțiunile făcute în raportul de înscriere la concurs.
Media minimă pentru a fi declarați „ADMIS” este 5,00. În cazul punctajelor egale diferența
se va face prin ierarhizarea punctajului obținut la grilele deschise (cu completare). Comisia va stabili
și alte criterii de departajare pentru situația egalității punctajelor obținute la itemii închiși.
2. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU PROGRAMUL POSTUNIVERSITARE DE
FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ “MANAGEMENTUL
SISTEMELOR LOGISTICE MILITARE”
2.1. Tematica examenului de admitere
1. Sistemul logistic integrat.
2. Managementul achizițiilor pentru apărare.
3. Managementul resurselor pentru apărare.
4. Mentenanța pe timpul acțiunilor militare, altele decât războiul.
5. Etapele planificării sprijinului logistic în operațiile întrunite.

2.2. Bibliografie
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Oficial al României, Partea I, nr. 559/14.07.2017.
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Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.
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