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A N U N Ţ 
 

Unitatea Militară 01912 Borcea, cu sediul  în  Blocuri Bărăganu, localitatea Borcea, judeţul 
Călăraşi organizează examen  pentru promovarea în  grad/treaptă  profesională imediat 
superioară, astfel: 
           1.  Funcţiile  pentru care  se organizează examenul: 

- Consilier juridic gr.I – 1 funcţie 
- Muncitor calificat tp. I– 7 funcţii 
- Muncitor calificat tp. II– 1 funcţie  

            2. Participanţi la examen: 
- Pcc. Popovici Mirela  - Marcela 
- Pcc. Ivaşcu Doiniţa  
- Pcc. Marin Doiniţa – Daniela  
- Pcc. Enescu Ionel  
- Pcc. Paliciuc Doina – Cecilia  
- Pcc. Crăciun Enuţa  
- Pcc. Dumitrache Mariana – Georgeta  
- Pcc. Mărgean Mariana  
- Pcc. Dumitrache Maria 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 06.04.2020, ora 13,00 la sediul U.M. 01912 
Borcea, Pavilionul A2- Sala de specialitate şi  Pavilion  A 10 (Blocul Şcoală) - Sala  NATO 
4. Modalitatea de susţinere a examenului: proba scrisă. 
5. Bibliografia şi tematica examenului de promovare: 
    A. Pentru  consilier juridic gr I: 

a. Activitatea consilierilor juridici 

-  Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările şi 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 şi valorificarea bunurilor  

-  Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice,  cu modificările şi completările ulterioare 

-  Legea nr. 99/ 2016 privind achiziţiile sectoriale,  cu modificările şi completările ulterioare 

-  Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunilede lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare 

-  OUG  nr. 114/2011 privind atribuirea unor contracte de achiziţie publice în domeniile apărării şi 

securităţii, cu modificările şi completările ulterioare 

-  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice,  cu modificările şi completările ulterioare 

-  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 cu modificările şi completările ulterioare 



 
 

Baza 86 Aeriană 

Blocuri Bărăganu, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi, România 

Tel. 0243/36.25.80;  fax. 0243-36.10.12;  e-mail: bz86aer@roaf.ro 
 

 

-  Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi 

casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate 

prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92/2013 cu modificările şi completările ulterioare  

c. Managementul resurselor umane 

-  Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare 

-  HG nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu modificările şi completările 

ulterioare 

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

completările ulterioare 

-  Instrucţiuni privind aplicarea 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 

-  OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

-  Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 

armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, 

aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 88/2016,  cu modificările şi completările 

ulterioare 

-  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-  Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

-  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare 

-  Instrucţiuni 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 

-  Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, 

aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 17/2012  

d. Domeniul financiar 

-  Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

-  Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

-  HG 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 

e. Răspunderea  materială 

-  OG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor 

-  Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 5/1999 pentru aplicarea OG nr. 121/1998 privind 

răspunderea materială a militarilor. 

f. Proprietatea publică 

-  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare 

g. Apărare naţională 

-  Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările şi completările ulterioare 

-  Legea 346/2006 privind organizarea ţi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

h. Protecţia informaţiilor clasificate 

-  Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

-  HG nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

i. Drept civil şi drept penal 

-  Codul civil, Codul penal        

j. Procedură civilă 

-Codul de procedură civilă 

k. Procedură penală 

-Codul de procedură penală 

l. Contencios administrativ 

-Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare 
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           B. Pentru muncitor calificat  tp. I şi II 

Bibliografia: 

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările  şi completările 

ulterioare (Monitorul Oficial nr. 345 din 18.05.2011); 

 M.17 / 04.02.2012 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară 

aplicabil personalului  civil din Ministerul Apărării  Naţionale – Lexmil; 

 M.155  / 12.12.2002 – Ordin pentru probarea L-12/2003-  „Instrucţiuni privind 

alimentaţia personalului din Armata României” –Lexmil; 

 M.S.96 / 25.09.2009 – Ordin pentru aprobarea L-4/1-„Instrucţiuni privind hrănirea în 

Ministerul Apărării pe timp de pace”. 
 

Tematica:  

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările  şi completările 

ulterioare (Monitorul Oficial nr. 345 din 18.05.2011) – TITLUL II, capitolul I, Capitolul II şi 

capitolul III; TITLUL III, capitolul I, capitolul II şi capitolul III; TITLUL XI, capitolul I şi  

capitolul II; 

 M.17 / 04.02.2012 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară 

aplicabil personalului  civil din Ministerul Apărării  Naţionale – CAPITOLUL I-secţiunea a 

II-a, secţiunea a III-a  şi secţiunea a IV-a şi  CAPITOLUL II- secţiunea I şi secţiunea a III -

a; 

 L-12/2003  „Instrucţiuni privind alimentaţia personalului din Armata României”:  

a) Capitolul III 

   - reguli privind distribuţia hranei – art.20, 21, 22, 23 şi 24; 

   - reguli privind păstrarea hranei preparate – art.25, 26 şi 27; 

- reguli privind igiena individuală a personalului care  vine în contact cu produsele 

agroalimentare – art.31, 32, 33 şi 34. 

  b) Anexa 8: 

     - aranjarea sălii cu mese; 

     - sisteme de servire a consumatorilor. 

 

 
                                                          


