ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Întrebare: Ce trebuie să fac pentru a deveni ofiţer, maistru militar sau subofiţer
în cadrul Ministerului Apărării Naţionale?
Răspuns: Cetăţenii români pot deveni cadre militare active ale Ministerului Apărării
Naţionale prin absolvirea unei instituţii de invăţământ militar sau a unui program de formare
profesională, în condiţiile în care îndeplinesc toate criteriile de recrutare şi selecţie şi există
locuri/funcţii disponibile în vederea încadrării.
Indiferent de categoria de personal sau tipul programului de formare profesională
/instituţia de învăţământ militar pentru care se optează, trebuie parcurşi trei paşi: recrutarea
(întocmirea dosarului de candidat, verificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare şi vizita
medicală), selecţia aptitudinală (probe psihologice, sportive şi interviu de evaluare) şi
admiterea (concurs/examen pe bază de cunoştinţe generale sau/şi de specialitate).
Pentru informaţii detaliate şi consiliere, solicitanţii trebuie să se adreseze biroului
informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparţine cu domiciliul (din oraşul de
reşedinţă al judeţului în care domiciliază sau din sectorul Municipiului Bucureşti în care
locuiesc).

Întrebare: Ce criterii de recrutare trebuie să îndeplinesc pentru a deveni cadru
militar sau soldat/gradat profesionist în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale?
Răspuns: Criteriile sunt generale (comune tuturor categoriilor de candidaţi) şi specifice, în
funcţie de fiecare categorie de personal militar. Principalele criterii specifice de recrutare
sunt următoarele:


soldat/gradat profesionist - vârsta între 18 ani, împliniţi până la data începerii
programului de instruire, şi cel mult 50 de ani, împliniţi până la data încheierii
primului contract de angajare;



subofiţer, prin absolvirea unei instituţii de învăţământ postliceal militar soldat/gradat profesionist cu minimum 3 ani vechime în serviciu; vârsta de cel mult
35 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere; absolvent de
învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat;



subofiţer, prin absolvirea unui curs de formare subofiţeri în activitate, pe filiera
indirectă - vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul organizării concursului de
admitere sau 45 de ani împliniţi la data acordării gradului, în cazul
soldaţilor/gradaţilor profesionişti; cel puţin absolvent al învăţământului liceal cu
diplomă de bacalaureat şi să deţină competenţe profesionale atestate,
corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se
organizează cursul de formare;



maistru militar, prin absolvirea unei instituţii de învăţământ postliceal militar maximum 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere; absolvent
al învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat;



ofiţer, prin absolvirea unei instituţii de învăţământ superior militar (academii
militare) - cel mult 26 de ani (24 de ani pentru aviaţie – naviganţi) împliniţi în anul

organizării concursului de admitere; absolvent de învăţământ liceal cu diplomă de
bacalaureat;


ofiţer, prin absolvirea unui curs de formare ofiţeri în activitate, pe filiera indirectă cel mult 40 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere sau, în cazul
maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, 35 de ani împliniţi la data acordării
gradului şi minimum 3 ani vechime în serviciu; absolvent al unei instituţii de
învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă într-un domeniu/specializare
corespunzatoare armelor sau serviciilor şi specialitatilor militare pentru care se
organizeaza concurs de admitere sau, în cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor în
activitate, 3 ani vechime în arma pentru care candidează.

Detalii se pot obţine la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care
solicitantul aparţine cu domiciliul (din oraşul de reşedinţă al judeţului în care domiciliază sau
din sectorul Municipiului Bucureşti în care locuieşte).

Întrebare: Cum pot deveni ofiţer sau subofiţer pe filiera indirectă?
Răspuns: Formarea ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, în Ministerul
Apărării Naţionale, se realizează prin frecventarea Cursului de formare a ofiţerilor/
subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă. Cadrul legislativ care reglementează criteriile
de recrutare, selecţionare şi modul de organizare a admiterii la acest curs, îl reprezintă
Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.30/2012, pentru aprobarea Instructiunilor
privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in
Armata Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr. 229 din 5 aprilie 2012, modificat şi
completat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 57/2015, publicat in Monitorul
Oficial nr. 434 din 18 iunie 2015.
Conform reglementărilor în vigoare, cetăţenii români absolvenţi ai învăţământului
civil liceal, postliceal sau/şi superior, au posibilitatea de a deveni subofiţeri sau ofiţeri, pe
filiera indirectă, în următoarele condiţii:


să existe o nevoie de personal în anumite domenii pentru care nu se organizează
pregătire în învăţământul militar sau în care există un deficit major de cadre militare
de specialitate;



să îndeplinească, cumulativ, criteriile de recrutare generale şi specifice şi să fie admişi
la probele de selecţie aptitudinală;



să urmeze Cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în
activitate, la una dintre armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care se
organizează concurs de admitere şi pentru care sunt solicitate anumite studii civile de
licenţă în domenii echivalente.

Pentru fiecare armă/specialitate militară sunt stabilite surse de recrutare interne
şi/sau externe institituţiei militare şi anumite criterii de recrutare, în funcţie de specificul
funcţiilor care trebuie ocupate.
Pentru informaţii detaliate şi consiliere, solicitanţii trebuie să se adreseze biroului
informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparţin cu domiciliul (din oraşul de
reşedinţă al judeţului în care domiciliază sau din sectorul Municipiului Bucureşti în care
locuiesc).
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Întrebare: Dacă am urmat studii universitare civile, de licenţă, cu finanţare de
la buget, mai pot urma cursurile unei instituţii de învăţământ superior militar
(academii militare), pe locurile finanţate de la buget (fără taxă)?
Răspuns: Candidaţii care au urmat cursuri universitare de licenţă cu finanţare de la buget,
pot opta pentru învăţământul superior militar, dacă achită contravaloarea serviciilor de
şcolarizare de care au beneficiat anterior, cu finanţare de la bugetul de stat, integral sau
parţial, şi dacă prezintă, cu ocazia înmatriculării în instituţia de învăţământ superior militar,
dovada (chitanţa) că a efectuat/efectuează plata (conform OUG nr. 49/2014). În lipsa acestei
dovezi, candidatul nu va putea fi înmatriculat, chiar dacă a fost decşarat „Admis” în urma
susţinerii concursului de admitere.

Întrebare: Cum pot trece în corpul ofiţerilor?
Răspuns: Provenienţa ofiţerilor este reglementată la art. 36 din Legea nr. 80 privind
statutul cadrelor militare, iar Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.30/2012, pentru
aprobarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in
cariera militara in Armata Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr. 229 din 5 aprilie
2012, modificat şi completat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 57/2015,
publicat in Monitorul Oficial nr. 434 din 18 iunie 2015, stabileşte criteriile generale şi
specifice de recrutare pentru formarea iniţială a ofiţerilor, în funcţie de provenienţa acestora
şi filiera de formare.
Astfel, conform prevederilor cadrului legal în vigoare, în funcţie de nevoile de
încadrare cu personal, ale Ministerului Apărării Naţionale, ofiţerii în activitate pot proveni
din:
- ofiţeri în rezervă cu vârsta maximă de 40 de ani (pentru formare pe filiera indirectă);
- maiştri militari şi subofiţerilor în activitate, cu vârsta maximă de 35 de ani (pentru formare
pe filiera indirectă);
- civili din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale, cu vârsta maximă de 28 de
ani (pentru formare pe filiera directă/învăţământ superior militar) şi de cel mult 40 de ani
(pentru formare pe filiera indirectă/curs de formare).
Pentru înscriere la concursul de admitere, candiaţii trebuie să se adreseze la biroul
informare-recrutare care funcţionează în cadrul centrului militar zonal/judeţean/de
sector de care aparţine candidatul, în funcţie de domiciliul stabil sau de locul de
muncă/unitatea militară în care este încadrat, dacă aceasta se află în alt judeţ decât cel de
domiciliu.
Indiferent de provenienţă, candidaţii trebuie să parcurgă trei etape, după cum
urmează: recrutarea (întocmirea dosarului de candidat, verificarea îndeplinirii criteriilor de
recrutare şi vizita medicală), selecţia aptitudinală (probe psihologice, sportive şi interviu
de evaluare) şi admiterea (concurs/examen pe bază de cunoştinţe generale sau/şi de
specialitate).
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Întrebare: Ce criterii trebuie să îndeplinească şi ce trebuie să facă un tânăr care
doreşte să urmeze cursurile unui colegiu naţional militar?
Răspuns: Criteriile sunt generale (comune tuturor categoriilor de candidaţi) şi specifice, în
funcţie de fiecare categorie de personal militar. Principalele criterii specifice de
recrutare sunt următoarele:
- să aibă vârsta de cel mult 16 ani, împliniţi în anul desfăşurării concursului de
admitere;
- să fie absolvenţi să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior - ciclul gimnazial sau
să facă dovada absolvirii acestuia, până la data concursului de admitere .
Pentru înscriere la concursul de admitere, candiaţii trebuie să se adreseze, împreună cu unul
dintre părinţi/aparţinătorul legal, la biroul informare-recrutare care funcţionează în
cadrul centrului militar zonal/judeţean/de sector de care aparţine candidatul, în funcţie de
domiciliul stabil.
Candidaţii au de parcurs 3 paşi, astfel:
- recrutare – prin biroul informare-recrutare In aceasta etapa se verifica
indeplinirea criteriilor de recrutare generale si specifice se efectueaza vizita medicala si se
intocmeste dosarul de candidat;
- selectie – la centrul zonal de selectie si orientare la care este arondat biroul
informare-recrutare la care a fost întocmit dosarul de candidat. Selecţia constă în sustinerea
unor probe psihologice, sportive şi a unui interviu de evaluare;
- admitere – se desfăşoară în două etape. În prima etapă, se susţine o probă
eliminatorie, sub forma unui test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi
literatura română şi Matematici. Notele obţinute se iau in considerare la calculul mediei
finale de admitere. În cea de-a doua etapă, candidaţii care au fost declaraţi “ADMIS” in prima
etapă şi au participat la Evaluarea Naţională, sunt ierarhizaţi în ordinea strict descrescătoare
a mediilor finale de admitere. Sunt declaraţi “ADMIS” candidaţii ale căror medii finale de
admitere se situează, în urma ierarhizării, in limita numărului de locuri aprobat.

Întrebare: Care sunt paşii care trebuie parcurşi pentru a urma un program de
formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/ subofiţerilor sau a soldaţilor/gradaţilor
profesionişti în activitate?
Răspuns: Indiferent de tipul de carieră militară pentru care se optează, filiera de formare,
provenienţa candidaţilor sau pregătirea lor militară, trebuie parcurşi trei pasi obligatorii,
astfel:
- recrutare – prin biroul informare-recrutare care funcţionează în cadrul
centrului militar zonal/judeţean/de sector de care aparţine candidatul, în funcţie de
domiciliul stabil sau de instituţia de învăţământ urmată la zi ori de locul de muncă/unitatea
militară în care este încadrat, dacă aceasta se află în alt judeţ decât cel de domiciliu. In
aceasta etapa se verifica indeplinirea criteriilor de recrutare generale si specifice tipului de
cariera pentru care se opteaza, se efectueaza vizita medicala si se intocmeste dosarul de
candidat;
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- selectie – constand in sustinerea unor probe psihologice si sportive la centrul zonal
de selectie si orientare la care este arondat biroul informare-recrutare la care a fost întocmit
dosarul de candidat;
- admitere – sustinerea concursului de admitere pe baza de examen, la una dintre
institutiile de invatamant militar, conform tipului de cariera ales, iar daca se optează pentru
profesia de soldat/gradat profesionist, in locul examenului de admitere candidaţii vor
participa la procesul de repartizare computerizata pe unul din locurile pentru care au optat,
pe baza unui punctaj calculat dupa anumite criterii profesionale si administrative.
Pentru mai multe detalii, orice alte informaţii utile şi întocmirea dosarului de
candidat la profesia militară, vă rugăm să vă adresaţi, cu încredere, la biroul informarerecrutare şi să ţineţi legătura cu personalul acestui birou.

Întrebare: Sunt gradat profesionist. Pot participa la concurs de admitere la
academia militară, pentru a deveni ofiţer?
Răspuns: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare prevede, la articolul 36,
sursele de provenienţă ale ofiţerilor, în care nu sunt incluşi şi soldaţii sau gradaţii
profesionişti. În aceste condiţii, soldaţii/gradaţii profesionişti pot participa la concursul de
admitere la programele de studii universitare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în
activitate, dar nu-şi pot păstra calitatea de soldat/gradat profesionist pe durata şcolarizării.
Ca atare, cei admişi la astfel de studii vor fi trecuţi în rezervă, anterior înmatriculării
în instituţia militară de învăţământ, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării
Naţionale, conform prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 384 privind statutul
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.
Cei aflaţi în perioada de derulare a primului contract (de 4 ani) nu vor restitui
contravaloarea cheltuielilor ocazionate de instruirea lor ca soldaţi profesionişti.

Întrebare: Sunt subofiţer în rezervă provenit din rândul cadrelor militare
active ale Ministerului Apărării Naţionale. Aş dori să devin soldat/gradat
profesionist. Ce trebuie să fac?
Răspuns: Cadrele militare, active sau în rezervă, nu pot renunţa la gradul militar deţinut.
Prevederile care reglementează această restricţie se regăsesc în Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, care face trimitere la
Codul penal. Potrivit acestuia, gradul militar se pierde numai când se aplică pedeapsa
complementară la pedeapsa cu închisoarea, detalii regăsindu-se în prevederile art. 69 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.
Prin urmare, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă nu pot deveni soldaţi sau
gradaţi profesionişti.

Întrebare: Cum pot să mă angajez ca personal civil într-o unitate militară?
Răspuns: În sistemul bugetar, ocuparea unei funcţii vacante de personal civil se face în baza
unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată, sau
a ordinului de numire în funcţia publică, numai în urma unui concurs sau examen, în
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condiţiile prevăzute la art. 12 şi art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi, respectiv, ale art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de personal civil se
face cu încadrarea în numărul maxim de posturi finanţate în anul 2015 şi în cheltuielile de
personal aprobate prin buget, în acord cu prevederile art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
Publicitatea posturilor vacante de personal civil se face în momentul organizării efective a
concursurilor, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe a
concursului, la sediul fiecărei unităţi militare angajatoare, pe site-ul ministerului
(www.mapn.ro), pe portalul posturi.gov.ro, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a,
precum şi prin publicarea anunţului de concurs într-un cotidian de largă circulaţie.

Întrebare: Dacă sunt angajat ca soldat/gradat profesionist, am dreptul la
concediu de studii?
Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.384/2006 privind statutul
soldaţilor şi gradaţilor voluntari, cu modificările şi completările ulterioare, "Soldaţii şi
gradaţii profesionişti au dreptul să urmeze, în condiţiile legii, orice formă de învăţământ din
sistemul superior civil şi de perfecţionare a pregătirii aparţinând învăţământului militar sau
civil".
Potrivit art.13 din aceeaşi lege menţionată mai sus Soldaţii şi gradaţii profesionişti
beneficiază de concediu de studii şi de concediu de odihnă suplimentar pentru activităţi în
locuri de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, în aceleaşi
condiţii ca şi cadrele militare în activitate.
Conform art.12 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare în activitate au
dreptul să urmeze învăţământul superior militar sau civil cu respectarea normelor legale, iar
potrivit art.14, acestea beneficiază de concediu de studii.
La art.67 din Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar
din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii se detaliază
prevederea din statut: "cadrele militare în activitate care urmează cursurile instituţiilor de
învăţământ superior, precum şi doctoranzii au dreptul anual la un concediu de studii, plătit,
de 30 de zile calendaristice".
În Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.104/1999 privind participarea cadrelor
militare în activitate la concursul de admitere, la examenele de an universitar, cât şi la
examenele de licenţă (diplomă) în învăţământul superior civil de scurtă durată ori la doctorat
sunt detaliate condiţiile de acordare a acestui drept.
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Întrebare: Cum se face echivalarea studiilor militare cu studii civile?
Răspuns:
1. Echivalarea studiilor militare cu studii civile în Ministerul Apărării Naţionale se realizează
în baza unor nomenclatoare - cu funcţii şi specialităţi civile în care pot fi încadraţi absolvenţii
instituţiilor militare de învăţământ - elaborate cu acordul Ministerului Educaţiei Naţionale şi
avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
2. Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai instituţiilor militare de învăţământ superior (începând
cu anul 1994), care deţin titlul de "ofiţer licenţiat" sau "licenţiat", potrivit Hotărârii
Guvernului României nr. 645 din 04.08.2000, sunt absolvenţi ai învăţământului universitar
militar de lungă durată, iar diplomele de licenţă sunt recunoscute de Ministerului Educaţiei
Naţionale, nemaifiind necesară echivalarea studiilor.
3. Persoanele care au absolvit instituţii militare de învăţământ, până în anul 1994, pot solicita
echivalarea studiilor numai în situaţia în care sunt trecuţi în rezervă şi urmează a se angaja în
funcţii şi specialităţi civile. Pentru aceasta, se pot adresa, în scris, Direcţiei management
resurse umane (U.M. 02418 Bucureşti), anexând xerocopii după următoarele documente:


ofiţerii absolvenţi ai Academiei Militare - xerocopii după diploma de absolvire a
şcolii militare şi a Academiei Militare (cei care deţin Atestat de Ofiţer
Licenţiat eliberat de Direcţia management resurse umane cu avizul Ministerului
Educaţiei Naţionale nu mai necesită echivalare);



ofiţerii absolvenţi ai şcolii militare de ofiţeri cu durata de 3-4 ani - xerocopii după
diploma de absolvire a şcolii militare;



maiştrii militari şi subofiţerii - xerocopii după diplomele de absolvire a şcolii militare
şi a liceului (şcoală profesională, învăţământ de 10 ani etc.).

4. Ofiţerii care au urmat instituţii militare de învăţământ cu durata mai mică de 3 (trei) ani,
nu îndeplinesc condiţiile legale de echivalare a studiilor potrivit Nomenclatorului cu funcţii şi
specialităţi în care pot fi încadraţi ofiţerii posesori ai diplomelor care atestă absolvirea
instituţiilor militare de învăţământ nr. 4769/1979.
Pentru a se încadra în prevederile Nomenclatorului nr.4769/1979, ofiţerii din această
categorie trebuie să fie absolvenţi ai şcolilor militare de ofiţeri, cu durata de 2 ani, şi ai unui
curs (şcoală) de perfecţionare sau de specializare cu durata de minimum 1 an.
Reamintim tuturor celor care solicită echivalări să trimită toate documentele specificate
fiecărei categorii de personal.
Întrebare: Cum se face echivalarea diplomelor de studii militare pentru cadrele
militare trecute în rezervă şi doresc să obţină un loc de muncă în străinătate?
Răspuns: În cazul în care un cetăţean român intenţionează să profeseze în străinătate în
baza unui act de studiu obţinut într-o instituţie militară de învăţământ din România, actul de
studiu în original trebuie vizat de către Serviciul Istoric al Armatei din Ministerul Apărării
Naţionale şi apoi supralegalizat la prefectură, conform Convenţiei de la Haga. Traducerea în
limba statului pentru care se solicită recunoaşterea actului de studii legalizată de către un
notar public va fi supralegalizată la Curtea de Apel de pe raza de domiciliu. Toate aceste acte,
însoţite de copii simple vor fi prezentate la Ambasada/Consulatul statului respectiv din
Bucureşti pentru obţinerea Declaraţiei de Valoare (recunoaşterea actului de studiu).
În cazul diplomei de licenţă, se vor mai prezenta programa analitică şi foaia matricolă.
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Întrebare: Cum se face echivalarea studiilor absolvite de personalul militar din
Ministerul Apărării Naţionale, în instituţii militare de învăţământ din
străinătate, cu studii militare din ţară?
Răspuns: Se realizează conform anexei la dispoziţia DMRU3/2014 sau a "Planului de
perfecţionare a pregătiri ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră,
cursuri postuniversitare de perfecţionare/specializare organizate de instituţii militare de
învăţământ" aprobat anual de ministrul apărării naţionale. Echivalarea cursurilor/studiilor
care nu se regăsesc în precizările de mai sus se realizează în urma analizei comparative a
obiectivelor, conţinuturilor şi finalitătilor acestora cu cele ale cursurilor de carieră, de către
Direcţia management resurselor umane. în vederea echivalării studiilor absolvite în
străinătate, personalul militar întocmeste rapoarte individuale pe care le prezintă pentru
avizarea şi promovarea comandanţilor/şefilor unitătilor militare din care face parte, acestea
fiind înaintate ierarhic Direcţiei management resurse umane. La rapoarte vor fi anexate
următoarele documente:
a) copiile actelor de studii eliberate de către instituţia de învăţământ, însotite după caz de
copii ale foilor matricole, certificate pentru conformitate cu originalul, de către şeful
structurii de gestiune resurse umane;
b) fişa cu principalele date, elaborată de către structura care dispune de aplicaţia
informatică RESMIL;
Echivalarea studiilor/cursurilor/stagiilor absolvite în unele instituţii de învăţământ din
ţară sau din străinătate cu unele cursuri de carieră se realizează în baza Dispoziţiei
DMRU13/2014, pentru echivalarea/ asimilarea cursurilor, stagiilor şi studiilor absolvite în
ţară şi în străinătate, similare celor prevăzute în Ghidul carierei militare, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.106/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
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