
 

 

 

 

 

 

GHID AL ACTIVITĂȚILOR DE ADMITERE PRIN UTILIZAREA 

PLATFORMEI ILIAS 
pentru 

CURSURILE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI  

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  

 

 

Scopul acestui ghid este de a stabili un set unitar de reguli privind modul de desfășurare a 

examenelor de admitere utilizând platforma ILIAS (accesibilă la adresa https://lms.adlunap.ro/) pentru  

cursurile postuniversitare de formare și dezvoltare continuă, a căror admitere este organizată online,  

începând cu luna ianuarie 2021 de către Departamentul Regional de Studii pentru Managementul 

Resurselor de Apărare (DRESMARA) / Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. 

Prezentul ghid se aplică în procesul de pregătire, organizare și desfășurare a examenelor de 

admitere în DRESMARA, pe toată durata instituirii legale a stării de alertă (urgență) sau pe perioada în 

care sunt suspendate activitățile didactice și procesele educaționale care presupun interacțiunea față în față 

cu studenții. 

Cursul a cărei admitere intră sub incidența prezentului ghid „Managementul Resurselor de 

Apărare pentru personalul de conducere” - ACT.678.8, seria 12.04.2021 - 04.06.2021 cu concurs de 

admitere în perioada 09-10.03.2021. 

Probele concursurilor de admitere, tematica şi bibliografia, precum și evaluarea rezultatelor sunt 

cele stabilite în Programa concursurilor de admitere la cursurile postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă în anul universitar 2020-2021, actualizată de Consiliul 

Departamentului de Management în ședința din data de 17.11.2020 și aprobată prin Hotărârea Senatului 

Universitar nr. 61 din 16.12.2020. 

 

  

Universitatea Naţională de Apărare “CAROL I” 
 

Departamentul Regional de Studii 

pentru Managementul Resurselor de Apărare  

BRAŞOV 

Actualizat 25 Februarie 2021 

https://lms.adlunap.ro/
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Nr. 

crt. Activitatea Responsabil 
Perioada de 

desfășurare Observații 

Etapă preliminară 

1. 1

. 

Centralizarea informațiilor de contact 

ale candidaților: adresa de email, 

număr telefon mobil, cont ILIAS1 

Director SSP 

Șef BOISPRI 

22 Februarie – 03 Martie 

2021 

- Pentru candidații care nu au cont pe 
platforma ILIAS, acesta va fi creat și 
comunicat acestora prin grija 
Compartimentului Informatizare și 
INFOSEC 

2.  

Testarea funcționalității platformei 

ILIAS în vederea susținerii probelor de 

evaluare a cunoștințelor in domeniul 

cursului (de specialitate): 

- etapa I (listening) 

- etapa a II-a (interviu) 

Personal Compartiment 

Informatizare și 

INFOSEC 

04 Martie și 

 05 Martie 2021 

(09.00 – 14.30) 

Pentru etapa I (listening) 
- Se va realiza prin accesarea unui test grilă 

online și a unui fișier audio de test aflate 
în categoria “Testare funcționalitate” 

Pentru etapa a II-a (interviu) 
- Se va realiza utilizând facilitățile audio-

video ale “Camerei virtuale - Interviu” 
- Fiecare candidat este obligat: 

 să parcurgă tutorialul video de utilizare 

Big Blue Button (Tutorial utilizare 

camera virtuala admitere); 

 să respecte instrucțiunile specialistului 

IT al DRESMARA; 

 să se asigure că utilizează corect 

facilitățile audio-video; 

3.  

Planificarea și comunicarea 

graficului de desfășurare a susținerii 

probei de evaluare a cunoștințelor in 

domeniul cursului (de specialitate) - 

etapa a II-a Interviu 

Director SSP 

Șef BOISPRI 
08 Martie 2021 

Informarea se realizează pe platforma ILIAS 

prin postare în cadrul Forumului din 

folderul “Concurs admitere curs 

postuniversitar Managementul Resurselor 

de Apărare pentru personalul de 

conducere”, categoria „Admitere cursuri 

postuniversitare de formare si dezvoltare 

profesionala continuă” 

                                                      
1 Netransmiterea de către candidați a informațiilor solicitate în termenul prevăzut conduce la imposibilitatea înscrierii acestora la examenul de admitere 

și declararea acestora ca neprezentați 



 

Nr. 

crt. Activitatea Responsabil 
Perioada de 

desfășurare Observații 

Desfășurarea examenului de admitere 

4.  

Comunicarea prevederilor metodologiei 

de admitere la curs și prezentarea 

comisiei 

Președintele 

 comisiei de concurs 

Candidații 

09 Martie 2021 
09.00 - 09.10 

- Se va realiza utilizând facilitățile audio-
video ale “Camerei virtuale - Interviu” 

- Fiecare candidat este obligat să îți mențină 
camera web activată și microfonul închis 

5.  
Desfășurarea probei eliminatorii de 

limba engleză  

Comisia de concurs 

Candidații 

09 Martie 2021 
09.10 - 10.30 
(90 minute) 

- Se va realiza prin accesarea testului grilă 
online aflat în categoria “Probă 
eliminatorie de limba engleză” din 
folderul “Concurs admitere curs 
postuniversitar Managementul 
Resurselor de Apărare pentru personalul 
de conducere” 

- Vor participa toți candidații indiferent de 
deținerea/nedeținerea unui certificat de 
competență lingvistică STANAG 6001 

6.  

6

0

- 

Comunicarea rezultatelor probei 

eliminatorii de limba engleză 

(admis/respins) 

Președintele 

 comisiei de concurs 

Candidații 

09 Martie 2021 
10.35 - 10.40 

- Se va realiza utilizând facilitățile audio-
video ale “Camerei virtuale - Interviu” 
și prin postare în cadrul Forumului 

- Fiecare candidat este obligat să îți 
mențină camera web activată și 
microfonul închis 

7.  

Desfășurarea probei de evaluare a 

cunoștințelor în domeniul cursului (de 

specialitate) - etapa I (listening - 40 

întrebări) 

Comisia de concurs 

Candidații 

09 Martie 2021 
10.40 - 11.20 
(40 minute) 

- Se va realiza prin accesarea testului grilă 
online și a fișierului audio aflate în 
categoria “Proba de evaluare a 
cunoștintelor in domeniul cursului (de 
specialitate) - etapa I-a” din folderul 
“Concurs admitere curs 
postuniversitar Managementul 
Resurselor de Apărare pentru personalul 
de conducere” 

- se recomandă neintervenția (ex: pauză) 
asupra derulării fișierului audio 



Nr. 

crt. Activitatea Responsabil 
Perioada de 

desfășurare Observații 

8.  

Desfășurarea probei de evaluare a 

cunoștințelor în domeniul cursului (de 

specialitate) - etapa I (reading - 30 

întrebări) 

09 Martie 2021 
11.20 - 11.50 
(30 minute) 

- Se va realiza prin accesarea testului grilă 
online aflat în categoria “Proba de 
evaluare a cunoștințelor in domeniul 
cursului (de specialitate) - etapa I-a” 
din folderul “Concurs admitere curs 
postuniversitar Managementul 
Resurselor de Apărare pentru personalul 
de conducere” 

9.  

Desfășurarea probei de evaluare a 

cunoștințelor în domeniul cursului (de 

specialitate) - etapa II-a (interviu) 

Comisia de concurs 

Candidații 

09 Martie 2021 
12.30 - 15.30 

 
10 Martie 2021 
08.00 – 15.30 

 
 

- Se va realiza utilizând facilitățile audio-
video ale “Camerei virtuale - Interviu” 
în ordinea stabilită prin graficul de 
desfășurare a susținerii postat anterior pe 
Forum 

- Fiecare candidat este obligat să îți mențină 
camera web activată pe durata susținerii 
interviului 

- Durata fiecărei susțineri nu poate depăși 
15 minute, pe parcursul cărora candidații 
își vor face o scurtă prezentare și vor 
răspunde la o întrebare privind termeni și 
concepte specifice utilizate pe parcursul 
desfășurării cursului, din bibliografia 

indicată
2
 

- Fiecare întrebare va avea un număr, 
candidatul selectând-o prin indicarea 
numărului corespunzător biletului 

- Între susțineri va exista un interval de 
tranziție de 2 minute 

10.  Comunicarea rezultatelor 

Președintele 

 comisiei de concurs 

Candidații 

10 Martie 2021 

- Se va realiza utilizând facilitățile audio-
video ale “Camerei virtuale - Interviu” 
și prin postare în cadrul Forumului 

- Fiecare candidat este obligat să își 

                                                      
2 Dacă din motive care țin exclusiv de candidat acesta nu poate susține interviul în intervalul de timp alocat prin graficul de desfășurare, acesta va fi 

replanificat automat la finalul sesiunii de susținere în aceeași zi (lucru comunicat acestuia prin postare în cadrul Forumului) fără a afecta graficul de 

desfășurare a susținerii online a examenului; 



Nr. 

crt. Activitatea Responsabil 
Perioada de 

desfășurare Observații 

mențină camera web activată și 
microfonul închis 

11.  Soluționarea contestațiilor 
Comisia de soluționare 

a contestațiilor 
10 Martie 2021 

- Comunicarea rezultatelor se va realiza 
prin postare în cadrul Forumului 

 

 

NOTĂ: 

- Neparticiparea candidaților la oricare dintre probele de evaluare menționate mai sus, în succesiunea lor și în intervalele de timp stabilite conduce 

automat la declararea acestora ca NEPREZENTAȚI 

 

ÎNTOCMIT 

Directorul Școlii de Studii Postuniversitare                                                                                               

Col. prof. univ. dr. ing. 

 

CEZAR VASILESCU 

 


