ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01042
02 iulie 2018
CURTEA DE ARGEŞ

ANUNŢ
cu modul de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de
participare la concurs pentru încadrarea postului de
ofiţer de stat major în logistică (gradul căpitan) la U.M. 01042 Curtea de Argeş (1 funcţie)

Nr.
crt.

1.

Numele şi prenumele
candidatului

PREOTEASA
Mariana

Problematica
contestată

Studiile
absolvite

Rezultatul
contestaţiei
cu privire la
selecţia
dosarelor de
concurs

Motivul respingerii contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor

RESPINS

1. Nu deţine diplomă de licenţă în unul dintre
domeniile „Marketing”, „Ştiinţe administrative”,
„Administrarea afacerilor”, „Management”,
„Inginerie industrială”, „Economie”, „Economie
şi afaceri internaţionale”, „Cibernetică, statistică
şi informatică economică” (Conform Dispoziţiei
D.M. R.U. 21 din 30.06.2017 - privind
corespondenţa dintre armele, serviciile şi
specialităţile militare şi specialităţile dobândite
în urma finalizării studiilor în unităţile şi
instituţiile de învăţământ acreditate din afara
reţelei Ministerului Apărării Naţionale).
2. Conform art. 4 din Dispoziţia D.M.R.U. 21
din 30.06.2017, pentru candidaţii care prezintă
documente de studii/calificări în domenii,
specializări sau calificări care nu sunt prevăzute în
anexă, Direcţia Generală Management Resurse
Umane analizează şi stabileşte, dacă este cazul,
corespondenţa acestora cu armele, serviciile şi
specialităţile militare, pe baza legislaţiei în
vigoare la data absolvirii programelor de studii.
3. Având în vedere art. 4 din Dispoziţia
D.M.R.U. 21 din 30.06.2017, la momentul
absolvirii Universităţii „Transilvania” din Braşov,
Facultatea de Inginerie Tehnologică (iunie 1997),
era în vigoare Hotărârea de guvern nr. 294/1997
care încadrează specializarea „Tehnologia
construcţiilor de maşini” în profilul/domeniul
„Inginerie managerială şi tehnologică” (anexa 1,
punctul 17, litera a), profil/domeniu care nu este
asimilat domeniului „Inginerie industrială”.
4. Hotărârile de guvern nr. 140/2017, respectiv
158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor şi al specializărilor/programelor de
studii universitare pe care le-aţi invocat în
contestaţia depusă se aplică pentru anii universitari
2017-2018 şi 2018-2019.
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2.

SPÎNU-RAICU
Cosmin

Studiile
absolvite

RESPINS

1. Nu deţine diplomă de licenţă în unul dintre
domeniile „Marketing”, „Ştiinţe administrative”,
„Administrarea afacerilor”, „Management”,
„Inginerie industrială”, „Economie”, „Economie
şi afaceri internaţionale”, „Cibernetică, statistică
şi informatică economică” (Conform Dispoziţiei
D.M.R.U. 21 din 30.06.2017 - privind
corespondenţa dintre armele, serviciile şi
specialităţile militare şi specialităţile dobândite
în urma finalizării studiilor în unităţile şi
instituţiile de învăţământ acreditate din afara
reţelei Ministerului Apărării Naţionale).
2. Conform art. 4 din Dispoziţia D.M.R.U. 21
din 30.06.2017, pentru candidaţii care prezintă
documente de studii/calificări în domenii,
specializări sau calificări care nu sunt prevăzute în
anexă, Direcţia Generală Management Resurse
Umane analizează şi stabileşte, dacă este cazul,
corespondenţa acestora cu armele, serviciile şi
specialităţile militare, pe baza legislaţiei în
vigoare la data absolvirii programelor de studii.
3. Având în vedere art. 4 din Dispoziţia
D.M.R.U. 21 din 30.06.2017, la momentul
absolvirii Academiei Aviaţiei şi Apărării
Antiaeriene „Henri Coandă” (iulie 1998), era în
vigoare Hotărârea de guvern nr. 294/1997 care
încadrează
specializarea
„Managementul
organizaţiei” în profilul/domeniul „Ştiinţă
Militară” (anexa 1, punctul 4, litera b),
profil/domeniu care nu este asimilat domeniului
„Management”.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL
AL U.M. 01042, ASTĂZI 02.07.2018, ORA 10.15
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