
ROMÂNIA NECLASIFICAT
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic

Institutul pentru studii politice de apărare 
^  şi istorie militară 
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ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de 

personal civil contractual de execuţie cercetător ştiinţific, Biroul istorie militară 
contemporană, Secţia programe studii de istorie militară publicat în ziarul de circulaţie 
naţională „Jurnalul Naţional” în data de 24.02.2022 şi în Monitorul Oficial al României,

partea a 111-a nr. 161 din 24.02.2022

Nr.
crt. Număr dosar candidat Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului

1. CR-75/18.03.2022 ADMIS -

2. CR-79/21.03.2022 RESPINS

Nu face dovada îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute în Dispoziţia secretarului de stat 

pentru politica de apărare, planificare şi 
relaţii internaţionale nr. PA-7/2020, Anexa 
nr.l, lit.f, respectiv H.G. 299/09.04.2020 şi 

în Legea nr. 319/2003, cap.III, art. 15 
alin. (6) (nu îndeplineşte condiţiile de 

studii conform pct.l din condiţiile specifice 
stabilite prin anunţul de concurs)

3. CR-91/28.03.2022 ADMIS -
Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă şi proba practică* în data 

de 01.04.2022, ora 09.00, la sediul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară. 
Candidaţii se vor prezenta în data de 01.04.2022, la ora 08.45 pentru a putea fi îndeplinite 
formalităţile necesare accesului în sala de examinare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula şi depune contestaţie în 
data de 30.03.2022, până la ora 14.00, conform prevederilor nr. 319/2003 privind statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 
şi Dispoziţia secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale 
nr. PA-7/2020 pentru aprobarea Metodologiei de concurs pentru încadrarea funcţiilor specifice de 
cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară şi 
conform calendarului de desfăşurare a concursului, aprobat de directorul Institutului pentru studii 
politice de apărare şi istorie militară cu nr. 1-333 din 21.02.2022.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie 
militară la secretarul Comisiei de concurs, (ŞTEFANIA ANGELESCU, telefon 021-313.79.55).

Secretar: ŞTEFANIA ANGELESCU

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL INSTITUTULUI PENTRU STUDII 
POLITICE DE APĂRARE ŞI ISTORIE MILITARĂ, ASTĂZI 29.03.2022, ORA 14.00.

OFIŢER DE (SERVICIU: MATEI VIOLETA

Se va factrrrâUiarea eseului depus la dosar
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