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R O M Â N I A  NECLASIFICAT
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar nr.

Direcţia generală management resurse umane 
Nr. D.G.M.R.U. \0_  din 1^.03.2019

D I S P O Z I Ţ I E

PENTRU STABILIREA CORESPONDENTEI DINTRE ARMELE, SERVICIILE 
SI SPECIALITĂŢILE MILITARE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CURS DE FORMARE 

PE FILIERA INDIRECTĂ A OFIŢERILOR/SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE, ÎN ANUL 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2019-2020 ŞI SPECIALIZĂRILE DOBÂNDITE ÎN URMA FINALIZĂRII 

STUDIILOR ORGANIZATE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ACREDITATE 
_____________ DIN AFARA REŢELEI MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE___________  _

Pentru aplicarea prevederilor art. 116 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 completările ulterioare,

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

funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

şeful Direcţiei generale management resurse umane emite prezenta dispoziţie.

Art. 1. -  (1) în vederea recrutării candidaţilor care optează pentru participarea la concursurile de 

admitere la cursurile de formare a ofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, care se organizează în anul 

de învăţământ 2019-2020, corespondenţa armelor/serviciilor şi specialităţilor militare cu domeniile de 

studii şi specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate în instituţiile de învăţământ 

acreditate din afara reţelei Ministerului Apărării Naţionale se stabileşte conform anexei nr. 1.

(2) Lista cu denumirile studiilor de maşter pentru specialităţile psihologie clinică, psihoterapie 

şi consiliere psihologică care funcţionează în cadrul facultăţilor de psihologie ale universităţilor din 

România este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. -  în anul de învăţământ 2019-2020, candidaţii care optează pentru participarea la 

admiterea la cursurile de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate trebuie să îndeplinească 

criteriile generale şi specifice de recrutare stabilite prin Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, 

formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul 

ministrului apărării naţionale nr. M.30 din 21.03.2012, cu modificările şi compteiSfile yftpHoare, mai 

puţin cele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. c) si alin. (3) lit. e).
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Art. 3. -  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 4. -  Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data emiterii şi se publică pe paginile Direcţiei 

generale management resurse umane din reţelele INTERNET şi INTRAMAN ale Ministerului Apărării 

Naţionale şi în baza de date legislativă LEXMIL.

RESURSE UMANEŞEFUL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT

General-maior
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ANEXA NR. 1

DOMENIILE DE STUDII ŞI SPECIALIZĂRILE CORESPUNZĂTOARE ARMELOR/SERVICIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR MILITARE 
PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ ADMITERE LA CURSURILE DE FORMARE A OFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA INDIRECTĂ, 
_________  ___________________________ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2019-2020____________________________________________

Unitatea
organizatoare

Arme/
Servicii

Specialităţi
militare

Domenii de studii şi specializări
Alte criterii specifice/ObservaţiiLicenlă MaşterDomenii Specializări

Centrul de 
pregătire a 
cadrelor militare 
în domeniul 
educaţiei fizice şi 
sportului în 
armată

Educaţie fizică Educaţie
fizică

Educaţie fizică şi 
sport

- Educaţie fizică şi sportivă;
- Sport şi performanţă motrică -

Şcoala de
Aplicaţie pentru
Logistică
"General
Constantin
Zaharia"

Management
financiar-contabil

Finanţe-
contabilitate Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune - i i <*£>! •)

Justiţie militară Justiţie
militară Drept Drept -

Construcţii Construcţii

Inginerie civilă Orice specializare

-
Ingineria instalaţiilor Orice specializare
Arhitectură Arhitectură

Urbanism ■ Proiectare şi planificare urbană
■ Urbanism şi administrarea teritoriului

Psihologie şi 
sociologie Psihologie

Psihologie Orice specializare Orice specializare

4 locuri;
Atestat de liberă practică obţinut la 
Colegiul Psihologilor din România în 
specializările Psihologie aplicată în 
domeniul securităţii naţionale sau 
Psihologia muncii şi organizaţională; 
Minimum Psiholog practicant în 
supervizare.

Psihologie Orice specializare

Specializarea 
psihologie clinică, 
consiliere 
psihologică sau 
psihoterapie, 
conform anexei 
nr. 2

4 locuri;
Atestat de liberă practică obţinut la 
colegiul Psihologilor din România în 
specializările Psihologie clinică sau 
consiliere psihologică sau psihoterapie; 
Minimum Psiholog practicant în 
supervizare.
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Unitatea
organizatoare

Şcoala de
Aplicaţie pentru
Logistică
"General
Constantin
Zaharia"

Arme/
Servicii

Intendenţă

Specialităţi
militare

Intendenţă

Domenii de studii şi specializări

Domenii
Marketing
Ştiinţe
administrative
Administrarea
afacerilor
Management
Inginerie industrială
Economie
Finanţe

Economie şi afaceri 
internaţionale

Cibernetică, statistică 
şi informatică 
economică

Licenţă
Specializări
Marketing

Administraţie publică

Orice specializare

Management
Logistică industrială
Orice specializare
Finanţe şi bănci

■ Economie internaţională
- Economie şi afaceri internaţionale
■ Afaceri internaţionale___________

Orice specializare

Master Alte criterii specifice/Observaţii

Absolvenţi licenţiaţi ai instituţiilor de învăţământ superior 
medical începând cu anul 2005, care au dobândit prin rezidenţiat 
competenţele profesionale în specialitatea medicină de familie
Medici de medicină generală care la data aderării României la 
Uniunea Europeană furnizau servicii de asistenţă medicală 
primară în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi care îşi 
continuă activitatea în aceleaşi condiţii şi după această dată______

Institutul medico- 
militar Medical Medicină

generală
Medici de medicină generală cu drept de liberă practică, care la 
data intrării în vigoare a Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, nu au fost confirmaţi rezidenţi în 
specialitatea medicină de familie, dar furnizează în regim salarial 
sau independent servicii de medicină de familie în cabinete 
acreditate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, sau 
care au întrerupt temporar, în condiţiile legii, exercitarea profesiei 
şi care au parcurs diferite programe de formare profesională în 
specialitatea medicină de familie____________________________

Certificai de membru al Colegiului Medicilor 
din România, cu drept de liberă practică; 
Minim medic specialist de medicină de familie 
sau medic de medicină generală.

Şcoala de
Aplicaţie pentru
Comunicaţii,
Tehnologia
Informaţiei şi
Apărare
Cibernetică

Comunicaţii şi 
informatică

Inginer de 
»steme şi 
echipamente 
informatice şi 
automatizarea 
conducerii 
organizaţiilor 
militare

Informatică 
Inginerie electronică, 
telecomunicaţii şi 
tehnologii 
informaţionale 
Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei 
Ingineria sistemelor

Orice specializare

/ > /
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ANEXA NR. 2

DENUMIRILE STUDIILOR DE MAŞTER PENTRU SPECIALITĂŢILE PSIHOLOGIE ’ 
CLINICĂ, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOTERAPIE CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN 
CADRUL FACULTĂŢILOR DE PSIHOLOGIE ALE UNIVERSITĂŢILOR DIN ROMÂNIA

1. Psihologie clinică -  evaluare şi intervenţie terapeutică;

2. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală;

3. Psihotraumatologie şi asistare psihologică;

4. Psihologia sănătăţii -  cercetare clinică şi optimizare comportamentală;

5. Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată;

6. Psihoterapii cognitiv-comportamentale;

7. Psihologie clinică şi consiliere psihologică;

8. Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie;

9. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică;

10. Psihologie clinică şi intervenţie psihologică;

11. Psihologie judiciară şi victimologie;

12. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;

13. Psihologia sănătăţii publice şi clinică;

14. Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană;

15. Psihologie clinică -  evaluare şi intervenţie terapeutică;

16. Psihologie clinică şi psihoterapie;

17. Psihologie clinică şi consiliere psihologică.
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