
                                             Condiţii de înscriere pentru 

programul  postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în 

domeniul securităţii şi apărării naţionale 

 „SECURITATE ŞI BUNĂ GUVERNARE” 

31.10.2022 - 03.02.2023 
 

        Cursul este destinat, ofițerilor din cadrul serviciului management financiar-

contabil, ofițerilor din serviciile specializate – justiție militară, medical, jurnalism, 

relații publice şi audit intern, formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel 

și personalităților civile (miniştri, secretari de stat, deputaţi, senatori, ambasadori, 

prefecţi) şi vizează actualizarea cunoștințelor în domeniul securității și apărării, 

concomitent cu dezvoltarea și perfecționarea competențelor de leadership 

organizațional. 

 

1. CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 

În perioada 26.09 - 06.10.2022, candidaţii vor depune la sediul Colegiului 

Naţional de Apărare dosarul de înscriere cu următoarele documente: 

• nominalizare pentru participare la cursuri din partea instituţiei tutelare; 

• certificat de naştere (copie); 

• actul de identitate (copie); 

• diploma de licenţă sau echivalentă şi foaie matricolă (copie); 

• certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie); 

• declaraţie, pe propria răspundere, conform căreia nu a fost și nu este 

implicat în nicio anchetă sau proces penal în calitate de învinuit ori 

inculpat (numai pentru cei din societatea civilă); 

• curriculum vitae; 

• un referat de minim 6 pagini și maxim 10 pagini pe o temă de 

actualitate referitoare la securitatea națională a României în actualul 

context geopolitic, geostrategic și geoeconomic. 

Notă: În momentul depunerii dosarului de înscriere, candidaţii vor prezenta 

documentele anterior menţionate, în original sau în copii legalizate, în vederea 

certificării conformităţii cu originalul. 
 

2. TAXA DE SUSŢINERE A CONCURSULUI DE ADMITERE 

Taxa de înscriere, în valoare de 100 lei.  
 

          3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

              Susţinerea referatului, în perioada în perioada 10 - 14.10.2022. 
  

4. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI:  

  31.10.2022 - 03.02.2023, zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00. 
 

5.TAXA DE ŞCOLARIZARE 

Taxa de şcolarizare, în valoare de 3000 lei.                            

Notă:  

            Contul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” pentru încasarea taxelor 

de învățământ: 

- Beneficiar: UNAp „Carol I” 

- CUI: 4267052  

- IBAN: RO26 TREZ 7052 0F 330500 XXXX  

- BANCA: Trezorerie Sector 5.   
 


