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M INISTERUL APĂRĂRII NAŢIO NALE  

Direcţia generală m anagem ent resurse umane 
Nr. D.G.M .R.U. din II . 01 .2018

D I S P O Z I Ţ I E

PENTRU M ODIFICAREA ŞI COM PLETAREA ANEXEI LA DISPOZIŢIA ŞEFULUI 
DIRECŢIEI M ANAGEM ENT RESURSE UM ANE NR. D.M.R.U. 5/2017 PENTRU APROBAREA  

DOM ENIILOR DE STUDII ŞI SPECIALIZĂRILOR CORESPUNZĂTOARE ARM ELOR SAU  
SERVICIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR MILITARE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ  

ADM ITERE LA CURSUL DE FORM ARE A OFIŢERILOR ŞI SUBOFIŢERILOR ÎN  
ACTIVITATE PE FILIERA INDIRECTĂ, ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂM ÂNT 2017-2018

Pentru aplicarea prevederilor art. 116 din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, 

form area profesională şi evoluţia în cariera m ilitară în Arm ata Rom âniei, aprobate prin Ordinul 

ministrului apărării naţionale nr. M .30/2012, cu m odificările şi com pletările ulterioare,

având în vedere suplim entarea cifrelor de şcolarizare pentru anul de învăţăm ânt 2017- 

2018, pentru formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, conform  aprobării 

m inistrului apărării naţionale în rezoluţie pe raportul şefului Direcţiei generale m anagem ent resurse 

umane nr. C. 9882 din 02.11.2017,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (2) din Dispoziţia şefului Direcţiei m anagem ent 

resurse umane nr. D.M .R.U. 21/2017 privind corespondenţa dintre armele, serviciile şi specialităţile 

m ilitare şi specializările dobândite în urma finalizării studiilor în unităţile şi instituţiile de 

învăţăm ânt acreditate din afara reţelei M inisterului Apărării Naţionale,

în tem eiul prevederilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea M inisterului Apărării Naţionale, republicată,

şeful Direcţiei generale m anagem ent resurse umane emite prezenta dispoziţie.

Art. I. -  A nexa Dispoziţiei şefului Direcţiei m anagem ent resurse umane nr. 

D.M .R.U. 5/2017 pentru aprobarea dom eniilor şi specializărilor corespunzătoare armelor sau 

serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează admitere la cursul de formare a ofiţerilor şi 

subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învăţământ 2017-2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

a) Litera “A” a anexei la Dispoziţia nr. D .M .R.U. 5/2017 se completează conform tabelului 

prevăzut în anexa nr. 1.

b) Litera “B” a anexei la Dispoziţia nr. D.M .R.U. 5/2017, se completează conform tabelului 

prevăzut în anexa nr. 2.

Art. II. -  (1) Corespondenţa între arma Justiţie militară şi specializările dobândite de candidaţi în 

urma finalizării studiilor în unităţile şi instituţiile de învăţăm ânt acreditate din afara reţelei
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M inisterului Apărării N aţionale este cea stabilită prin Dispoziţia şefului Direcţiei m anagem ent 

resurse umane nr. D.M .R.U. 21/2017 privind corespondenţa dintre armele, serviciile şi specialităţile 

m ilitare şi specializările dobândite în urma finalizării studiilor în unităţile şi instituţiile de 

învăţăm ânt acreditate din afara reţelei M inisterului Apărării Naţionale.

(2) Prevederile art. 4 din dispoziţia m enţionată la alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Art. III. -  Pentru formarea ofiţerilor şi a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă. în anul de 

învăţăm ânt 2017-2018, în armele justiţie militară, intendenţă şi construcţii, provenienţa candidaţilor 

şi criteriile generale şi specifice de recrutare sunt cele stabilite în cadrul secţiunilor 1-3 din

Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în

A rm ata Rom âniei, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M .30 din 21.03.2012, 

publicat în M onitorul Oficial al României, partea I, nr. 229 din 05.04.2012, cu modificările şi 

com pletările ulterioare.

A rt. IV. -  Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.

A rt. V. -  Dispoziţia se publică pe paginile de INTRAM AN şi INTERNET ale Direcţiei

generale m anagem ent resurse umane şi în baza de date legislativă LEXM1L şi intră în vigoare la 

data publicării.

RESURSE UM ANEŞEFUL DII 

General-ma

Î'IEI G EN ER A LE/
W r - '

IANAGEM ENT

NECLASIFICAT
2 din 2



NECLASIFICAT
ANEXA NR. 1

DOMENIILE DE STUDII ŞI SPECIALIZĂRILE CORESPUNZĂTOARE ARMELOR SAU 
SERVICIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR MILITARE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ ADMITERE LA CURSUL DE FORMARE  

A OFIŢERILOR ŞI SUBOFIŢERILORjN ACTIVITATE PE FILIERA INDIRECTĂ, ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2017-2018

A. OFIŢERI

Nr.
crt.

Arma, serviciul 
sau specialitatea 
militară pentru 

care se 
organizează 

admitere

Specialitatea
militară

Domeniul de licenţă
Specializarea universitară 

de licenţă

Studii 
universitare 

de master

Număr de 
locuri din 

totalul 
locurilor 
alocate

Atestat de liberă 
practică obţinut 

la Colegiul 
psihologilor din 

Rom ânia în 
specialităţile

Treapta de 
specializare

3. Justiţie militară
Justiţie
militară

Potrivit anexei la Dispoziţia şefului Direcţiei management 
resurse umane nr. D.M.R.U. 21/2017 privind 
corespondenţa dintre armele, serviciile şi specialităţile 
militare şi specializările dobândite în urma finalizării 
studiilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ acreditate 
din afara reţelei M inisterului Apărării Naţionale.
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Arma, serviciul
Număr de 
locuri din 

totalul 
locurilor 
alocate

Atestat de liberă

Nr.
crt.

sau specialitatea 
militară pentru 

care se 
organizează 

admitere

Specialitatea
militară

Domeniul de licenţă Specializarea universitară 
de licenţă

Studii 
universitare 

de master

practică obţinut 
la Colegiul 

psihologilor din 
România în 

specialităţile

Treapta de 
specializare

M arketing M arketing
Ştiinţe administrative Administraţie publică
Administrarea afacerilor Orice specializare
M anagement Management

r- « A *  \Economie Orice specializare //  N
Economie şi afaceri 
internaţionale Orice specializare

h :(K
Cibernetică, statistică şi 
informatică economică Orice specializare \ o

Inginerie industrială Logistică industrială

4. Intendenţă
Intendenţă/
Carburanţi
lubrifianţi

Inginerie şi management

Inginerie economică 
industrială
Inginerie economică în 
domeniul mecanic 
Inginerie economică în 
construcţii
Inginerie economică în 
domeniul transporturilor 
Inginerie economică în 
domeniul electric, 
electronic şi energetic 
Inginerie economică în 
industria chimică şi de 
materiale

Ştiinţe militare, informaţii şi 
ordine publică Logistică
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ANEXA NR. 2

DOM ENIILE DE STUDII ŞI SPECIALIZĂRILE CORESPUNZĂTOARE ARM ELOR SAU 
SERVICIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR MILITARE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ ADMITERE LA CURSUL DE FORMARE  

A OFIŢERILOR ŞljSUBOFIJERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA INDIRECTĂ, ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2017-2018

B. SUBOFIŢERI

Nr.
crt.

Arma, 
serviciul sau 
specialitatea 

militară 
pentru care se 

organizează 
admitere

Specialitatea
militară

Nivelul minim de pregătire
Domeniul studiilor postliceale 

şi calificarea profesională
Observaţii

7. Construcţii
Construcţii/

Administrare
cazărmi

Potrivit prevederilor art. 18 din 
Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, 
formarea profesională şi evoluţia în cariera 
militară în Armata României, aprobate prin 
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 
M .30/2012, cu modificările şi com pletările 
ulterioare.

Absolvenţi ai studiilor postliceale 
în domeniile:

- Mecanic;
- Electric;
- Minier, petrol şi gaze;
- Energetic;
- M ateriale de construcţii;
- Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice.
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