ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835 Bucureşti

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a unei funcţii vacante de execuţie prevăzută cu
gradul de maistru militar clasa I, arma AVIAŢIE, specialitatea militară AERONAVE ŞI
MOTOARE DE AVIAŢIE la U.M. 02015 Bacău, jud. Bacău
Unitatea Militară 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs
pentru încadrarea unei funcţii de execuţie prevăzute cu grad de maistru militar clasa I, în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al
maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile
Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- Maistru militar specialist la U.M. 02015 Bacău, jud. Bacău; gradul maxim care poate
fi acordat la rechemarea în activitate: maistru militar clasa I.
Sursa de provenienţă a candidaţilor pentru posturile scoase la concurs: maiştrii militari în
rezervă, arma Aviaţie, specialitatea militară Aeronave şi motoare de aviaţie, cu grade de la maistru
militar clasa a III-a, la maistru militar clasa I.
Nivelul minim de studii: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Aeriene, arma Aviaţie, specialitatea militară Aeronave şi motoare de aviaţie sau orice program de
studii postliceale finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor pentru care se asigură
pregătirea prin şcoala de maiştri-nivelul 5 calificare din domeniile: Mecanic, Electric.
Condiţii generale: - candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, condiţiile
prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017 pentru
aprobarea „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al
maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile
Ministerului Apărării Naţionale”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
810/13.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) au cetăţenie română;
b) au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
c) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
e) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se
angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
f) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor
organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a
ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii
sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data
chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii
clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
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j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a
nivelului de pregătire fizică și a testului scris de evaluare a cunoștințelor de specialitate, denumit în
continuare test scris;
k) își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor);
l) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de
concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
m) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcția pentru care au
candidat;
n) 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;
o) îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru
exercitarea profesiei, după caz;
p) îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, necesare desfăşurării
activităţii, după caz;
q) deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
r) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
s) respectă principiul potrivit căruia ofițerii, maistrii militar și subofițerii în activitate, proveniți
în condițiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) și k), respectiv ale art. 38 alin. 1 lit. h) și art. 40 alin. 1 lit. b) și
g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările
ulterioare, pot încadra funcții prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenentcolonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier adjutant, cu excepția situațiilor în care,
prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel;
ş) dețin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât
să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 și, respectiv, ale art. 75
alin. 2 și 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările
ulterioare.
t) sunt declaraţi „apt” în urma examinării medicale;
ţ) sunt declaraţi „admis” în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin (1) lit. c) - k) și j) se declară în scris, pe propria
răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
Corespondenţa studiilor/specializările prevăzute la alin. (1) lit. m) cu armele/serviciile şi
specialitățile militare este cea stabilită prin dispoziție a şefului Direcţiei generale management
resurse umane.
Condiţii specifice: - candidaţii trebuie să fie apţi medical „grupa IVa”, conform
prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.45 din 23.04.2013 pentru aprobarea
„Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului
aeronautic care execută activităţi aeronautice militare şi a Normelor tehnice medicale şi psihologice
specifice aferente”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 23.05.2013.
Documentele necesare constituirii dosarului de concurs şi locul de depunere a acestuia:
cerere de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să
participe la concurs - document tipizat;
b) declarație pe propria răspundere;
c) formular de bază - date personale - document tipizat; (prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea eliberării
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate corespunzător nivelului prevăzut în fişa postului);
d) certificatul de cazier judiciar, în original;
e) copia certificatului de naştere şi copia certificatului de căsătorie, după caz;
f) copia cărţii de identitate aflată în perioada de valabilitate;
a)
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g) copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de
valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al
adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării
adeverinţei de către instituţia de învăţământ;
- cetăţenii români care au absolvit studii superioare/studii medii în alte state, vor prezenta
documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
- din actele de studii trebuie să reiasă media de absolvire a studiilor obligatorii, precum şi
media generală obţinută la examenul de absolvire a studiilor obligatorii respective.
h) livretul militar sau adeverinţă eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă
calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare ori legitimaţia militară;
i) copii ale documentelor care atestă îndeplinirea celorlalte condiţii stabilite pentru încadrarea
posturilor vacante;
j) documente emise de medicul de familie prin care fac dovada aptitudinii medicale pentru
participarea la selecţie (adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului, în baza căreia se va completa fişa medicală de către medicul structurii
organizatoare).
Documentele tipizate prevăzute la lit. a) şi c) se asigură candidaţilor prin grija U.M. 01835
Bucureşti, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul prevăzut pentru
depunerea dosarelor.
Formularul de bază - date personale se completează de către solicitant în prezenţa şi sub
îndrumarea unui reprezentant al structurii de securitate din cadrul U.M. 01835 Bucureşti.
Copiile documentelor prevăzute la lit. e) - g) şi i) se certifică pentru conformitate cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs, pe baza documentelor originale prezentate de
candidaţi.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti,
Km. 10,5, municipiul Bucureşti, sector 1, persoană de contact Preda Dorel, secretar, telefon 021319.40.00 int. 367 (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 07.30-14.30).
Data limită de înscriere la concurs şi până la care se pot depune dosarele este: 01.11.2019,
ora 14.30.
Dosarele care, la data prezentării, au fost incomplete pot fi completate până la data expirării
termenului de înscriere.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 06.11.2019, ora 15.00, la
sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe pagina de internet www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun în data de
07.11.2019 până la ora 15.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Preda Dorel,
secretar, telefon 021-319.40.00 int. 367.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data de 11.11.2019 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe pagina de internet www.roaf.ro.
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de
concurs, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet www.roaf.ro (la
secţiunea Anunţuri chemare/rechemare în activitate) sau la avizierul de la sediul U.M. 01835 Bucureşti.

Teste eliminatorii de aptitudini:
- evaluare psihologică – în perioada 18-20.11.2019, începând cu ora 07.15, la sediile
Centrului zonal de selecţie şi orientare – Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava;
planificarea candidaţilor va fi stabilită şi comunicată de către comisia de concurs prin
postare pe pagina de internet www.roaf.ro, precum şi prin afişare la sediul unităţii;
o candidaţii vor avea asupra lor următoarele: cartea de identitate, instrumente de
scris;
o nu se asigură cazare şi masă.
- evaluarea nivelului de pregătire fizică – în perioada 18-20.11.2019, începând cu ora
07.15, la sediile Centrului zonal de selecţie şi orientare – Câmpulung Moldovenesc, jud.
Suceava; planificarea candidaţilor va fi stabilită şi comunicată de către comisia de
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concurs prin postare pe pagina de internet www.roaf.ro, precum şi prin afişare la sediul
unităţii;
o candidaţii vor avea asupra lor următoarele: cartea de identitate, echipament
sportiv;
o nu se asigură cazare şi masă;
* După susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini, candidaţii vor prezenta, în
original, la sediul U.M. 01835 Bucureşti adeverinţa care atestă participarea şi
rezultatul obţinut la probele de evaluare psihologică şi pregătire fizică eliberată de
Centrul zonal de selecţie şi orientare - nu mai târziu de data de 22.11.2019, ora
15.00.
- examinare medicală – în perioada perioada 25-27.11.2019, începând cu ora 07.30, la
sediul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator
Victor Anastasiu” – Bucureşti; planificarea candidaţilor va fi stabilită şi comunicată de
către comisia de concurs prin postare pe pagina de internet www.roaf.ro, precum şi prin
afişare la sediul unităţii;
o costurile examinării medicale (aproximativ 862 lei - pentru grupa IVa) se
suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate;
o fişele de examinare medicală se asigură candidaţilor prin grija U.M. 01835
Bucureşti, la momentul prezentării adeverinţei cu rezultatele obţinute la testele
eliminatorii eliberată de Centrul zonal de selecţie şi orientare (nu mai târziu de
data de 22.11.2019, ora 15.00) şi se completează de către medicul de unitate în
baza adeverinţei eliberate de medicul de familie;
o candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate;
o fişa de examinare completată se anexează, în original, la dosarul de înscriere la
concurs, până cel târziu pe data de 02.12.2019, ora 15.00.
Centrul zonal de selecţie şi orientare eliberează fiecărui candidat o adeverinţă care atestă
participarea şi rezultatul obţinut – „admis” sau „respins” – la testele eliminatorii de aptitudini,
document care se anexează, în original, la dosarul de înscriere.
Testele eliminatorii de aptitudini se desfăşoară în ordinea prezentată, iar la fiecare test
participă doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/„admis” la proba anterioară.
Soluţionarea eventualelor contestaţii la testele eliminatorii de aptitudini se realizează în
conformitate cu reglementările în baza cărora acestea au fost efectuate.
După finalizarea testelor eliminatorii, dar nu mai târziu de 02.12.2019 (07.01.2020 în
situaţia în care se depun contestaţii la examinarea medicală), ora 15.00, candidaţii vor prezenta, în
original, fişa medicală care atestă participarea şi rezultatul obţinut la proba de examinare medicală,
în vederea anexării la dosarul de concurs.
Rezultatele finale după desfăşurarea testelor eliminatorii se afişează în data de
05.12.2019 (10.01.2020 în situaţia în care se depun contestaţii la examinarea medicală), ora 15.00,
la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se vor organiza
testele eliminatorii, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet
www.roaf.ro (la secţiunea Anunţuri chemare/rechemare în activitate) sau la avizierul de la sediul U.M. 01835
Bucureşti.

Data, ora şi locul de desfăşurare a testului scris: 12.12.2019 (13.01.2020 în situaţia în
care se depun contestaţii la examinarea medicală), ora 12.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti,
şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti. Numai candidaţii declaraţi „apt” şi
„admis” la testele eliminatorii de aptitudini participă la susţinerea testului scris de evaluare a
cunoştinţelor de specialitate.
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea testării scrise, la locul de desfăşurare a
acesteia, se efectuează cu 30 de minute înainte de ora planificată pentru începerea probei, în
vederea îndeplinirii formalităţilor necesare pentru asigurarea accesului. Candidaţii vor avea
asupra lor cartea de identitate şi pix sau stilou de culoare albastră. Nu sunt admise instrumente de
scris de altă culoare şi/sau care permit ştergerea şi rescrierea.
Afişarea baremelor de notare se va face imediat după finalizarea testului scris, la sediul
U.M. 01835 Bucureşti.
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Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 13.12.2019 (14.01.2020 în situaţia în care
se depun contestaţii la examinarea medicală), la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe pagina de
internet www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul probei scrise se adresează preşedintelui comisiei de
soluţionare a contestaţiilor şi se depun în data de 16.12.2019 (15.01.2020 în situaţia în care se depun
contestaţii la examinarea medicală), între orele 08.00-15.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti.
Persoană de contact Preda Dorel, secretar, telefon 021-319.40.00 int. 367.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
17.12.2019 (16.01.2020 - în situaţia în care se depun contestaţii la examinarea medicală) la sediul
U.M. 01835 Bucureşti şi pe pagina de internet www.roaf.ro.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 18.12.2019 (17.01.2020 în situaţia
în care se depun contestaţii la examinarea medicală) la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe pagina de
internet www.roaf.ro.
Date de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Preda
Dorel, telefon: 021.319.40.00, interior 367.
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A. TEMATICĂ:
Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare:
a. Capitolul I: Dispoziţii generale;
b. Capitolul II: Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;
c. Capitolul IV: Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare;
d. Capitolul VI: Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare;
e. Capitolul VII: Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
f. Capitolul VIII: Limitele de vârstă şi stagiile minime în grad.
Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare:
a. Capitolul I: Dispoziţii generale;
b. Capitolul II: Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Apărării Naţionale;
c. Capitolul III: Organizarea şi funcţionarea structurilor centrale;
d. Capitolul V: Structura de forţe a armatei.
Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare:
a. Capitolul I: Dispoziţii generale;
b. Capitolul II: Informaţii secrete de stat;
c. Capitolul III: Informaţii secrete de serviciu;
d. Capitolul V: Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni.
Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare:
a. Capitolul I: Dispoziţii generale;
b. Capitolul II: Domeniu de aplicare;
c. Capitolul III: Obligaţiile angajatorilor;
d. Capitolul IV: Obligaţiile lucrătorilor.
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.53 din 8 iunie 2015 pentru aprobarea Normelor de
apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare:
a. Capitolul I: Dispoziţii generale;
b. Capitolul II: Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor în Ministerul Apărării
Naţionale;
c. Capitolul VII: Norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor la
exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor.
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 24 ianuarie 2011 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie din unităţile Ministerului
Apărării Naţionale:
a. Capitolul I: Dispoziţii generale;
b. Capitolul II: Principalii indicatori economico-financiari şi indici de bază;
c. Capitolul III: Programul de producţie anual;
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7.

d. Anexa nr. 18.
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 6 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale:
a. Capitolul I: Dispoziţii generale, Secţiunea a 3-a: Accesul la informaţii clasificate;
b. Capitolul IV: Protecţia documentelor clasificate, Secţiunea a 2-a: Reguli generale
privind gestionarea documentelor clasificate.

B. BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 155 din 20.07.1995, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
Naţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 867 din 02.11.2017, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 248 din 12.04.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 646 din 26.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.53 din 8 iunie 2015 pentru aprobarea Normelor de
apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 427 din 16.06.2015, anexa a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 427bis
din 16.06.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 24 ianuarie 2011 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie din unităţile Ministerului
Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 02.02.2011;
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 6 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 115 din 28.02.2013, anexa a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 115 bis.
Reguli de conduită ale candidaţilor
Pe întreaga durată a desfăşurării concursului candidaţii sunt obligaţi să respecte
următoarele reguli de comportament:
a) accesul în unităţile militare în care se desfăşoară concursul se face numai pe la punctul control,
pe baza tabelului nominal cu candidaţii participanţi la concurs, aprobat de comandantul
unităţii, şi a documentelor de identitate ale candidaţilor;
b) pentru identificarea, la solicitarea personalului din serviciul interior sunt obligaţi să prezinte un
document de identitate;
c) în orice împrejurare sunt obligaţi la o comportare civilizată, o ţinută decentă şi îngrijită;
Candidaţilor li se interzice:
a) să deterioreze bunurile aparţinând patrimoniului unităţilor militare în care se desfăşoară
concursul;
b) să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi să practice jocuri de noroc;
c) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de personalul
unităţilor militare şi ceilalţi candidaţi;
d) să încalce normele de ordine interioară referitoare la accesul limitat în unele spaţii sau sectoare;
e) să aducă şi să difuzeze în unităţile militare materiale care prin conţinutul lor atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, la bunele moravuri sau care cultivă
violenţa şi intoleranţa;
f) să deţină şi să introducă în incinta unităţilor militare materiale sau instrumente care prin
acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a celorlalţi candidaţi sau a personalului
unităţii militare.
g) să introducă în incinta unităţilor militare telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la
distanţă; acestea trebuie predate la punctul de control al unităţii.
Nerespectarea uneia din regulile menţionate anterior, poate atrage eliminarea candidatului
în cauză de la concurs, în baza probelor administrate legal.
Pagubele produse din vina candidaţilor vor fi suportate de către aceştia.
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NOTE:
1. Eventualele contestaţii la rezultatele testelor eliminatorii de aptitudini se depun la
structurile care execută aceste teste, iar soluţionarea acestora se efectuează de către aceste structuri,
în conformitate cu normele specifice organizării şi desfăşurării testelor eliminatorii, menţionate la
art. 14-15 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările
ulterioare.
2. Candidaţii sunt obligaţi să se informeze permanent prin consultarea anunţurilor
publicate la avizierul de la sediul U.M. 01835 Bucureşti sau pe pagina de internet www.roaf.ro (la
secţiunea Anunţuri chemare/rechemare în activitate).
3. Rezultatele testului scris se exprimă în note de la 1 la 10, calculate cu două zecimale.
Nota minimă de promovare a testului scris este 6,00. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi la
concursul desfăşurat au rezultate egale, aceştia vor fi departajaţi pe baza mediei generale de
absolvire a studiilor obligatorii corespunzătoare specialităţii militare a funcţiei vacante; în cazul în
care egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează pe baza mediei
obţinute la examenul de absolvire a studiilor obligatorii respective.
4. Rezultatele finale ale concursului nu se contestă.
5. În cazul modificării / abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de
data susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare /
înlocuitoare.
6. Actele normative prevăzute în bibliografie şi tematică vor fi studiate cu modificările şi
completările ulterioare şi / sau sub forma republicată.
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