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Articolul 10
(1) Centrele militare, prin responsabilii cu reconversia profesională, răspund de aplicarea pe
plan local a serviciilor de preconcediere şi a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă
şi au următoarele atribuţii:
-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr.
M.92 din 2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie
2009, prin înlocuirea denumirii "referenţi de specialitate" cu denumirea "responsabili cu
reconversia profesională".
a) stabilesc, împreună cu comandanţii/şefii unităţilor militare dislocate pe raza lor de
responsabilitate, perioada şi modul de derulare a serviciilor de preconcediere;
b) informează personalul cu privire la posibilităţile de reconversie profesională, iar la sfârşitul
fiecărui an prezintă la nivelul fiecărei unităţi modul de aplicare a măsurilor de reconversie
profesională în părţile ce privesc personalul disponibilizat din armată;
c) selectează şi centralizează datele privind personalul care îndeplineşte condiţiile pentru a
beneficia de reconversie profesională şi optează în acest sens;
d) identif ică posturile care sunt sau urmează a fi disponibile în sectorul public şi în cel privat,
ofertele pentru cursuri de calif icare/recalif icare profesională organizate pe plan local, precum şi
condiţiile de participare la acestea;
e) consiliază personalul cuprins în programele de reconversie profesională cu privire la oferta
privind locurile de muncă, cursurile de calificare/recalificare şi posibilităţile de plasare pe piaţa
muncii;
f) transmit agenţiilor judeţene şi agenţiei municipale Bucureşti pentru ocuparea forţei de
muncă cereri privind măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă aplicabile personalului
disponibilizat din armată şi sprijină, în limita competenţelor specifice, activitatea agenţiilor în
scopul aplicării măsurilor finanţate prin intermediul acestor instituţii;
g) efectuează pe plan local demersurile necesare pentru organizarea unor măsuri de
reconversie profesională finanţate din bugetul Ministerului Apărării Naţiona le, în limita
fondurilor alocate şi pe baza dispoziţiilor primite de la DCVP;
-----------Litera g) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. M.92 din
2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009, prin
înlocuirea denumirii "DMRU" cu denumirea "DCVP".
h) organizează participarea personalului disponibilizat din armată la cursurile de
calificare/recalif icare sau la alte tipuri de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă. În
acest sens, contribuie la rezolvarea problemelor privind cazarea, hrănirea şi transportul ori a
altor aspecte de ordin organizatoric pentru personalul disponibilizat din armată, planificat să
urmeze cursuri de calificare/recalificare în alte garnizoane decât cele de domiciliu;
i) iniţiază, cu consultarea prealabilă a structurii centrale de specialitate, realizarea de
parteneriate, în plan local, cu alte organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale care au
atribuţii în domeniul ocupării forţei de muncă, în vederea derulării, în condiţiile legii, a oricăror
proiecte de natură să îmbunătăţească programele proprii de reconversie profesională;
j) monitorizează modul în care se derulează cursurile de calificare/recalificare şi se realizează
plasarea pe piaţa muncii a personalului disponibilizat din armată, după absolvirea cursurilor;
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k) consiliază personalul disponibilizat din armată aflat în căutarea unui loc de muncă sau care
intenţionează să îşi deschidă o afacere proprie ori să obţină microcredite;
l) selectează persoanele care optează pentru servicii de tip "incubator de afaceri",
monitorizează activitatea din cadrul incubatorului şi contribuie la soluţionarea eventualelor
disfuncţii, în părţile ce privesc responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale;
m) reprezintă Ministerul Apărării Naţionale la nivel local, pe linia reconversiei profesionale, în
relaţia cu structurile locale ale instituţiilor de stat, organizaţiile neguvernamentale sau
operatorii economici implicaţi în procesul de reconversie profesională;
n) elaborează propuneri pentru eficientizarea activităţii de reconversie profesională;
o) desfăşoară activităţi de îndrumare şi, după caz, contribuie la întreprinderea demersurilor
necesare pentru eliberarea, la cererea personalului disponibilizat, a documentelor de
atestare/certificare/echivalare a competenţelor profesionale ori a altor asemenea documente
relevante pentru reintegrarea profesională în mediul civil, conform precizărilor şefului DCVP.
-----------Litera o) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. M.92 din
2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009, prin
înlocuirea denumirii "DMRU" cu denumirea "DCVP".
(2) Pentru evidenţa măsurilor de reconversie profesională, centrele militare transmit lunar,
până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna anterioară, la SCVPRRRP din subordinea DCVP,
următoarele documente:
-----------Partea introductivă a alin. (2) al art . 10 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. M.92 din
2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009, prin
înlocuirea denumirii "DMRU" cu denumirea "DCVP" şi a denumirii "SRPAVPPM" cu denumirea
"SCVPRRRP".
a) fişa de monitorizare a măsurilor de reconversie profesională, conform modelului preze ntat în
anexa nr. 3;
b) situaţia numerică a unităţilor militare în care s-au desfăşurat activităţi specifice şi personalul
care a beneficiat de informare pe linia reconversiei profesionale, conform modelului prezentat
în anexa nr. 4;
c) datele personale, sub formă de curriculum vitae, ale cadrelor militare care solicită
publicitate personalizată în vederea încadrării, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
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