ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01165 Odorheiu Secuiesc

ANUNŢ
cu modul de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de
participare la concurs pentru încadrarea postului de
subofiţer de administraţie (gradul plutonier adjutant) la U.M. 01165 Odorheiu Secuiesc (1 funcţie)

Nr.
crt.

1.

Numele şi prenumele
candidatului

Soroceanu Mihaela

Problematica
contestată

Studiile
absolvite

Rezultatul
contestaţiei cu
privire la
selecţia
dosarelor de
concurs

RESPINS
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Motivul respingerii contestaţiei cu privire la selecţia
dosarelor

1. Pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu
grad de subofițer și nivel de studii postliceal,
având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1),
(5), (9^1) și (9^3) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, ale nr. crt. 19 din
Anexa nr. 2 - Corespondenţa dintre nivelurile
CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul
de programe de educaţie şi formare
profesională din România prin care pot fi
dobândite nivelurile de calificare, nivelurile
de referinţă ale Cadrului european al
calificărilor (CEC), precum şi condiţiile de
acces corespunzătoare fiecărui nivel de
calificare la Hotărârea Guvernului nr.
918/2013 privind aprobarea cadrul naţional al
calificărilor, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 28 alin. (4) din
„M.R.U.-2/1, Norme de definire a funcţiilor
personalului din structurile Ministerului
Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul
ministrului
apărării
naționale
nr.
M.S.107/2017, cu modificările ulterioare,
încadrarea acestora se poate realiza doar
cu personal care a absolvit învățământul
postliceal.
2. În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1)
din Ordinul M.124/2017, pot fi încadraţi în
funcţii vacante, în condiţiile prezentelor
instrucţiuni, candidaţii prevăzuţi la art. 5 care
îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele
condiţii:
... litera m) au absolvit, în cadrul
instituţiilor/unităţilor
de
învăţământ
acreditate, studii de nivelul şi în

specializările
corespunzătoare
armei/serviciului şi specialităţii militare
prevăzute pentru funcţia vacantă pentru
încadrarea
căreia
se
organizează
concursul;
3. Conform prevederilor stabilite în anunţul
publicat pe forter.ro (implicit şi la sediul UM
01165 Odorheiu Secuiesc) la cap. V. Condiţii
Generale pe care trebuie să le îndeplinească,
în mod cumulativ, toţi candidaţii, indiferent
de corpul de cadre militare sau funcţia pentru
care candidează, nivelul minim de studii
prevăzut pentru funcţia de subofițer de
administrație în financiar contabil devine
şi obligatoriu;
Ca urmare, apreciem că acel candidat care
nu deţine nivelul de studii postliceale (PL),
chiar dacă este absolvent de studii cu nivel
superior acestuia (licentă), nu îndeplinește
condiţiile de studii obligatorii necesare
încadrării funcţiilor cu „PL”
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