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RECRUTAREA {I FORMAREA OFI}ERILOR

Criterii de recrutare
a candida]ilor

Pentru formarea pe filiera direct` a
ofi]erilor în activitate, candida]ii trebuie s`
îndeplineasc` urm`toarele criterii:  s` aib`
vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru
avia]ie-navigan]i – împlini]i în anul organi-
z`rii concursului de admitere;  s` fie absol-
ven]i ai înv`]`mântului liceal, cu diplom`
de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi
în ultimul an, s` fac` dovada promov`rii exa-
menului de bacalaureat, pân` la data con-
cursului de admitere;  s` nu fi parcurs un
program de studii universitare de licen]`
cu finan]are de la buget.

Recrutarea candida]ilor pentru formarea
pe filiera indirect` a ofi]erilor în activitate se
realizeaz` din rândul ofi]erilor în rezerv`,
mai[trilor militari [i subofi]erilor în activitate
[i al civililor din cadrul sau din afara
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale.

Criterii specifice de recrutare a candida-
]ilor din rândul ofi]erilor în rezerv`:  s` aib`
vârsta de cel mult 40 de ani împlini]i în anul
desf`[ur`rii concursului de admitere la cursul
de formare;  s` fie absolven]i ai unei institu]ii
de înv`]`mânt universitar acreditate, cu
diplom` de licen]`, cu profil corespunz`tor
armelor sau serviciilor [i specialit`]ilor militare
pentru care se organizeaz` cursul de formare,
conform reglement`rilor în vigoare, iar în
cazul în care sunt studen]i în ultimul an, s`
fac` dovada promov`rii examenului de licen]`,
pân` la data concursului de admitere la cursul
de formare.

Criterii specifice de recrutare a candida-
]ilor din rândul mai[trilor militari [i sub-
ofi]erilor în activitate:  s` aib` vârsta de
cel mult 35 de ani împlini]i la data acord`rii
gradului;  s` fie absolven]i ai unei institu]ii
de înv`]`mânt universitar acreditate, cu
diplom` de licen]`, cu profil corespunz`tor
armelor sau serviciilor [i specialit`]ilor mili-
tare pentru care se organizeaz` cursul de
formare, conform reglement`rilor în vigoa-
re, ori s` î[i fi desf`[urat activitatea ca mai[tri
militari/subofi]eri cel pu]in 3 ani în arma
pentru care candideaz` [i s` fi absolvit o
institu]ie de înv`]`mânt universitar, indife-
rent de profil; în cazul în care sunt studen]i
în ultimul an, s` fac` dovada promov`rii exa-
menului de licen]`, pân` la data concursului
de admitere la cursul de formare; pentru
specialitatea management financiar-contabil
sunt obligatorii studii universitare de licen]`
în domeniul financiar-contabil;  s` aib` cel
pu]in 3 ani vechime în serviciu ca mai[tri
militari/subofi]eri în activitate, calculat` de
la data primirii primului grad [i pân` la data
începerii cursului de formare ca ofi]er;  s`
aib` în aprecierea de serviciu din ultimii 3
ani calificativul cel pu]in „Foarte bun”.

Criterii specifice de recrutare a candi-
da]ilor din rândul civililor din cadrul [i din
afara Ministerului Ap`r`rii Na]ionale:  s`
aib` vârsta de cel mult 40 de ani împlini]i în
anul desf`[ur`rii concursului de admitere
la cursul de formare;  s` fie absolven]i ai
unei institu]ii de înv`]`mânt universitar
acreditate, cu diplom` de licen]`, cu profil
corespunz`tor armelor sau serviciilor [i spe-
cialit`]ilor militare pentru care se organi-
zeaz` cursul de formare, iar în cazul în care
sunt studen]i în ultimul an, s` fac` dovada
promov`rii examenului de licen]`, pân` la
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data concursului de admitere la cursul de
formare.

Candida]ii recruta]i pentru formarea pe
filiera indirect` a ofi]erilor din serviciul
medical trebuie s` de]in` certificat de mem-
bru al Colegiului Medicilor din România cu
drept de liber` practic`, conform prevede-
rilor legale în vigoare.

Formarea
profesional`
ini]ial` a ofi]erilor
în activitate

Formarea pe filiera direct` a ofi]erilor în
activitate se realizeaz` prin parcurgerea [i
finalizarea studiilor militare universitare de
licen]`, organizate [i desf`[urate în institu-
]iile de înv`]`mânt universitar militar.

Studiile militare universitare de licen]`
se organizeaz` astfel:  înv`]`mânt cu frec-
ven]` cu durata de 3 ani, corespunz`tor unui
num`r de 180 de credite de studii transfera-
bile, finalizat cu acordarea diplomei de licen-
]`, a brevetului de ofi]er [i a gradului de sub-
locotenent;  înv`]`mânt cu frecven]` cu
durata de 4 ani, corespunz`tor unui num`r
de 240 de credite de studii transferabile,
finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a
brevetului de ofi]er [i a gradului de subloco-
tenent/aspirant;  înv`]`mânt cu frecven]`
cu durata de 5-6 ani, corespunz`tor unui
num`r de 300, respectiv de 360 de credite de
studii transferabile, cu acordarea gradului
de sublocotenent [i a brevetului de ofi]er, la
sfâr[itul anului al IV-lea, [i a diplomei de
absolvire, la finalul studiilor.

Formarea pe filiera indirect` a ofi]erilor
în activitate se realizeaz` prin parcurgerea [i
finalizarea cursului de formare pe filiera
indirect` a ofi]erilor în activitate. Acesta se
organizeaz` [i desf`[oar` în institu]ii de
înv`]`mânt militar, potrivit nevoilor Ministe-
rului Ap`r`rii Na]ionale, în conformitate cu
normele specifice pentru serviciile militare
pentru care exist` un deficit major de per-
sonal [i/sau nu se asigur` preg`tirea în cadrul
MApN. Durata cursului de formare pe filiera
indirect` a ofi]erilor în activitate este de pân`
la 9 luni, în func]ie de serviciul [i specialitatea
militar`.

În func]ie de nevoile de încadrare ale
unit`]ilor militare, pentru asigurarea func-
]ionalit`]ii [i operativit`]ii acestora, ofi]erii
în activitate pot proveni din rândul ofi]erilor
în rezerv`, al mai[trilor militari [i subofi-
]erilor în activitate sau al civililor din cadrul
sau din afara Ministerului Ap`r`rii Na]io-
nale, chema]i în activitate, în condi]iile legii,
cu respectarea cerin]elor de studii prev`zute
de legisla]ia na]ional` [i cea specific`.

Formarea
profesional`
continu` a ofi]erilor
în activitate

Formarea profesional` continu` a ofi]e-
rilor în activitate se realizeaz` prin cursuri
de baz`, cursuri de carier`, studii universi-
tare de master, studii universitare de doc-

torat, studii postuniversitare [i prin alte
programe de formare profesional` continu`.

Ofi]erii în activitate frecventeaz` cursuri
de baz` [i de carier` în armele sau serviciile
[i specialit`]ile militare în care sunt confir-
ma]i ori în domeniile institu]ionale sau de
stat major pentru func]iile în care sunt înca-
dra]i ori în care sunt propu[i s` fie promova]i.

Ofi]erii în activitate care particip` la
concursul de admitere la un curs de carier`,
conform prevederilor Ghidului carierei
militare, trebuie s` îndeplineasc`, cumulativ,
urm`toarele criterii:  s` fie evalua]i prin
aprecierile de serviciu cu calificativele pre-
v`zute de lege pentru înaintarea în gradul
urm`tor;  s` fie propu[i de c`tre coman-
dan]i/[efi prin aprecierile de serviciu.

Cursurile de baz` [i de carier`, necesare
ofi]erilor în activitate pentru înaintarea în
grad, duratele lor [i criteriile specifice de
participare la selec]ie sunt prev`zute în
anexa nr.10 a instruc]iunilor.

Studiile militare universitare de master
în ramura de [tiin]` corespunz`toare dome-
niului de licen]` sunt de conducere interar-
me [i de specialitate.

Studiile universitare de master organi-
zate de institu]ii civile de înv`]`mânt univer-
sitar sunt studii de specialitate în domeniul
de licen]` sau în alt domeniu.

Studiile militare universitare de master
se organizeaz` la formele de înv`]`mânt cu
frecven]` [i cu frecven]` redus`, cu durate
diferite, astfel:  2 ani – 120 de credite de
studiu transferabile, pentru domeniile de
studii universitare „{tiin]e militare” [i
„Informa]ii [i securitate na]ional`”;  1,5 ani
– 90 de credite de studiu transferabile, pen-
tru domeniile de studii universitare „{tiin]e
inginere[ti”, „{tiin]e militare” [i „Informa]ii
[i securitate na]ional`”;  un an – 60 de
credite de studiu transferabile, pentru dome-
niile de studii universitare „[tiin]e militare”
[i „Informa]ii [i securitate na]ional`”.

Masterul de conducere interarme se
organizeaz` numai la forma de înv`]`mânt
cu frecven]` [i pentru locuri finan]ate de la
bugetul de stat [i cuprinde specializ`rile:
conducere interarme – For]e Terestre, con-
ducere interarme – For]e Aeriene, condu-
cere interarme – For]e Navale, management
economico-financiar [i management logistic.

Ofi]erii în activitate care candi-
deaz` la masterul de conducere

interarme trebuie s` îndeplineasc`,
cumulativ, urm`toarele condi]ii:  s` fie
absolven]i ai studiilor militare univer-
sitare cu diplom` de licen]` ciclul I
Bologna sau ai studiilor militare universi-
tare cu diplom` de licen]` cu durata de
cel pu]in 4 ani, ob]inut` pân` la absolvirea
primei promo]ii de studii militare univer-
sitare de licen]` similare ciclului I
Bologna;  s` fie absolven]i ai cursului
de stat major sau s` fi urmat diferite
programe de preg`tire în ]ar` ori în
str`in`tate care au fost echivalate cu
acest curs, conform reglement`rilor în
vigoare;  s` fie c`pitani în ultimii 2 ani
de stagiu minim în grad, maiori/loco-
tenen]i-comandori pe toat` durata
stagiului în grad sau locotenen]i-colonei/
c`pitani-comandori afla]i în primul an de
stagiu în grad;   s` fi fost evalua]i în
aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani
cu calificativul cel pu]in „Foarte bun”;
 s` aib` recomandarea comandantului/
[efului unit`]ii militare din care provin
privind participarea la concursul de
admitere, pe raportul personal.

Ofi]erii în activitate care candi-
deaz` la programele de studii

militare universitare de master pentru
locurile finan]ate de la bugetul de stat,
altele decât masterul de conducere
interarme, trebuie s` îndeplineasc`,
cumulativ, urm`toarele condi]ii:  s` fie
absolven]i ai studiilor universitare cu
diplom` de licen]` ciclul I Bologna sau ai
studiilor universitare cu diplom` de
licen]` ob]inut` pân` la absolvirea primei
promo]ii de studii universitare de licen]`
similare ciclului I Bologna;   s` aib`
gradul de la sublocotenent/aspirant pân`
la maior/locotenent-comandor inclusiv;
  s` aib` aprobarea comandantului/
[efului unit`]ii militare din care provin
privind participarea la concursul de
admitere, pe raportul personal.

Ofi]erii care candideaz` la pro
grame de studii universitare de

master pentru locurile finan]ate în regim
cu tax` trebuie s` îndeplineasc` condi-
]iile:  s` fie absolven]i ai studiilor uni-
versitare cu diplom` de licen]` ciclul I
Bologna sau ai studiilor universitare cu
diplom` de licen]` ob]inut` pân` la absol-
virea primei promo]ii de studii universi-
tare de licen]` similare ciclului I Bologna;
  s` aib` aprobarea comandantului/
[efului unit`]ii militare din care provin
privind participarea la concursul de
admitere, pe raportul personal.

Ofi]erii în activitate declara]i
„Admis” la masterul de condu-

cere interarme cu durata de 2 ani sunt
muta]i în institu]ia de înv`]`mânt univer-
sitar militar organizatoare a acestor
programe de studii, pe func]ii prev`zute
ca anex` în statele de organizare.

Ofi]erii în activitate declara]i „Admis”
la studii militare universitare de master,
altele decât masterul de conducere inte-
rarme, la forma de înv`]`mânt cu frec-
ven]` pentru locuri finan]ate de la buge-
tul de stat, sunt deta[a]i în institu]ia de
înv`]`mânt universitar militar organiza-
toare a acestor studii.

Ofi]erii în activitate declara]i „Admis”
la programele de studii militare univer-
sitare de master pe locuri în regim cu
tax`, cu frecven]` sau cu frecven]` re-
dus`, pot participa la studii cu îndepli-
nirea atribu]iilor func]iilor în care sunt
încadra]i [i beneficiaz` de concediu de
studii.

Participarea [i absolvirea de c`tre ofi]erii
în activitate a studiilor universitare de mas-
ter, organizate de institu]ii civile de înv`]`-
mânt universitar, nu creeaz` obliga]ii din
partea Ministerului Ap`r`rii Na]ionale.
Ofi]erii în activitate care particip` la astfel
de studii prezint` comandan]ilor/[efilor uni-
t`]ilor militare, la începutul fiec`rui an
universitar, o adeverin]` eliberat` de insti-
tu]ia organizatoare în vederea actualiz`rii
eviden]elor privind preg`tirea profesional`
a resursei umane.

Studiile militare universitare de doctorat
se organizeaz` numai la forma de înv`]`-
mânt cu frecven]`, în domeniile fundamen-
tale acreditate, cu respectarea legisla]iei
na]ionale în vigoare.

Studiile militare postuniversitare se
organizeaz` [i se desf`[oar` în cadrul institu-
]iilor de înv`]`mânt universitar militar, prin
programe postdoctorale de cercetare avan-
sat` [i programe postuniversitare de formare
profesional` continu`.
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