
 
 
 

ANUNŢ 
Privind examenul de promovare 

 a personalului civil contractual din U.M. 01838 Boboc 
în grade sau trepte profesionale 

 
În data de 26.03.2015, orele 1000, la sediul U.M. 01838 Boboc se va desfăşura examenul 

pentru promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului civil contractual. 
Tematica şi bibliografia pentru examen sunt următoarele: 

I. Pentru funcţia de expert gradul II: 
Tematica  

1. Contractul individual de muncă: încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea 
acestuia;  

2. Executarea contractului individual de muncă;  
3. Actul adiţional la contractul individual de muncă; 
4. Timpul de muncă şi timpul de odihnă; 
5. Detaşarea personalului civil contractual; 
6. Răspunderea juridică  a personalului civil contractual; 
7. Sistemul de evidenţă a personalului civil contractual;  
8. Salarizarea personalului civil contractual; 
9. Acordarea de sporuri pentru personalul civil contractual; 
10. Acordarea grupei de muncă personalului civil contractual; 
11. Pensionarea personalului civil contractual; 
12. Promovarea în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar; 
13. Evaluarea activităţii profesionale a a personalului civil contractual; 
14. Drepturi şi obligaţii ale personalului civil contractual;  
15. Abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare; 
16. Concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului; 
17. Stimulentul pentru creşterea copilului; 
18. Acordarea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate de muncă; 
19. Condiţii de acordare a certificatului de competenţă lingvistică STANAG-6001; 
20. Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale. 
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Bibliografia 
 
1. Legea nr. 53/24.01.2003, republicată-Codul Muncii; 
2. Legea-cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 
3. Legea nr. 263/16.10.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi 

modificările ulterioare; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011 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, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 1027/2014; 

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate; 

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/12.12.2014 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015;  

7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.58/08.07.2011 pentru aprobarea Normelor 
privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de 
personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale; 

8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.21/05.02.2010 pentru aprobarea Normelor 
privind evaluarea competenţei lingvistice în ministerul apărării naţionale; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/04.02.2012 pentru aprobarea Regulamentului 
      de ordine interioară aplicabil personalului civil din ministerul apărării naţionale. 
II.  Pentru funcţia de consilier juridic IA:     
Tematica  

21. Activitatea consilierilor juridici; 
22. Achiziţii publice, valorificare bunuri, contracte ;  
23. Managementul resurselor umane; 
24. Reglementări din domeniul financiar; 
25. Răspunderea materială a militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării 

Naţionale; 
26. Proprietatea publică; 
27. Apărare naţională, pregătirea ppulaţiei şi teritoriului pentru apărare; 
28. Protecţia informaţiilor clasificate; 
29. Codul Penal - Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul; 
30. Contencios administrativ, drept civil şi procedură civilă; 
31. Drept penal şi drept procesual penal. 

 
 
Bibliografia 

a) Activitatea consilierilor juridici: 
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

completările ulterioare; 
- „Instrucţiuni privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării 

Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

b) Achiziţii publice, valorificare bunuri, contracte: 

 



 

- Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 
aceştia şi autorităţi contractante; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/privind atribuirea anumitor contracte de 
achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii; 

- Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor 
scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărâre Guvernului nr. 2139 din 30/11/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
46 din 13/01/2005 

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, cu modificarile şi completările ulterioare; 

- Lege nr. 32 din 19/05/1994 privind sponsorizarea; 
- Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2005, 
modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 149/2006; 

- „Instrucţiuni de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru 
valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin 
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 99/2009, modificat şi completat prin Ordinul 
ministrului apărării naţionale nr. M. 100/2010; 

- „Fi. 11, Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe şi 
a bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate prin 
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 92/2013. 

c) Managementul resurselor umane: 
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată; 
- Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare; 
- „Norme metodologice privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de 

cadru militar în activitate”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 146/2001, 
modificat şi completat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 46/2002; 

- Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărâre nr. 837 (r1) din 19/10/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi 
celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate; 

 



 

   - Ordonanţă nr. 27 din 30/01/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor; 

- „Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi 
gradaţilor profesionişti”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 39/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 1/2007 privind stabilirea unor măsuri 
referitoare la comunicarea dispoziţiilor cu caracter individual pe linie de personal; 

- „Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării 
Naţionale”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2012; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 64/2013 pentru aprobare ,,Regulamentului 
disciplinei militare”; 

d) Domeniul financiar: 
- Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare; 
- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului 

din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de 
acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării 
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- „Norme metodologice privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a 
compensaţiei lunare pentru chirie soldaţilor şi gradaţilor profesionişti”, aprobate prin Ordinul 
ministrului apărării naţionale nr. M. 202/2006; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 34/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie 
cadrelor militare în activitate; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 81/2011 pentru stabilirea condiţiilor privind 
suportarea de către Ministerul Apărării Naţionale a sumelor necesare pentru asigurarea asistenţei 
juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea, potrivit 
legii, a atribuţiilor de serviciu. 

e) Răspunderea materială: 
- Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată 

prin Legea nr. 25/1999; 
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 5/1999 pentru aplicarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

f) Proprietatea publică: 
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 68/2000 privind abilitarea Ministerului Apărării Naţionale de a 

închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea 
publică a statului; 

- „Norme privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului”, aprobate prin 
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 109/2011, modificat prin Ordinul ministrului apărării 
naţionale nr. M.52/2012. 

g) Apărare naţională: 
- Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, modificată şi completată 

prin Legea nr. 128/2012; 

 



 

- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale; 
- Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 
- Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 

teritoriului statului român; 
- Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute 

de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României.] 
     -   Legea nr.35/1990 pentru aprobarea statutului personalului aeronautic din aviaţia militară a 

României; 
 - Hotărâre nr. 912 din 25/08/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în 

spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se 
pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate; 

- Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează 
neautorizat spaţiul aerian al româniei – republicată 2014; 

h) Protecţia informaţiilor clasificate: 
- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2013 pentru aprobarea Normelor privind 

protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale. 
i) Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: 
- Codul penal: 
j) Drept civil: 
- Noul Cod Civil: 
k) Procedura civilă: 
- Noul Cod de procedură civilă: 
l) Procedura penală: 
- Codul de procedură penală: 
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 167/2005 pentru aplicarea unitară în 

Ministerul Apărării Naţionale a unor prevederi din Codul penal şi Codul de procedură penală 
privind începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale, modificat prin Ordinul 
ministrului apărării naţionale nr. M. 239/2007. 

m) Contencios administrativ: 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
NOTĂ: Se vor lua în considerare actele normative consolidate, în vigoare la data când se ia 

la cunoştinţă de prezenta tematică. 
Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe scrise, pe baza unor seturi de 

subiecte tip grilă propuse de comisiile de examinare. 
Cererile de înscriere la examen se pot depune până la data de 16.03.2015 la Biroul 

personal. Persoană de contact: plt.adj. Crăciun Aurelian, Tel 4370/209 sau 135. 
 
 

   
 

 


