Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru încadrarea în funcţii
de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din
cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională,
sunt următoarele:
-

-

-

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. (Aptitudinea/
inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o
examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor
specifice în domeniu);
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la
examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în
cursul anului în care participă la concursul de admitere;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi
practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit
reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite
prin lege;
să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru
încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate,
încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Nu pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate persoanele care se
află în următoarele situaţii:
- au avut anterior calitatea de cadru militar în activitate şi au fost trecute în
rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr.
80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare;
- au avut anterior calitatea de cadru militar în activitate şi au fost trecute în
rezervă iar prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în

specialitate dobândesc grade militare mai mici decât gradele militare
deţinute în rezervă;
- prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul
studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în
grad, dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime
ale posturilor pentru care s-a organizat concurs;
- au avut anterior calitatea de cadru militar în activitate, au fost trecute în
rezervă şi nu sunt confirmate în arme şi specialităţi militare
corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs;
- au atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, aşa
cum este prevăzută în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile
militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca militar persoanele care
se află în următoarele situaţii:
- prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul
studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în
grad, dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime
ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
- au atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, aşa
cum este prevăzută în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile
militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

La demararea procedurilor de concurs, unitatea organizatoare publică
informațiile necesare cu privire la posturile scoase la concurs, principalele
cerințe stabilite prin fișa postului, condițiile de participare la concurs,
documentele solicitate candidaților pentru constituirea dosarului de recrutare,
respectiv tematica și bibliografia de concurs.

