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ROMÂNIA                                                                      NECLASIFICAT  

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                           Exemplar unic                                                                  

        Unitatea Militară 02036 Pantelimon                    

                 
                                                         

           

 

ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie  

de consilier juridic debutant  din cadrul Compartimentului Juridic 

 

 

Unitatea Militară 02036 Pantelimon, cu sediul în localitatea Pantelimon, Şoseaua de 

Centură nr. 220, organizează concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de 

consilier juridic debutant  din cadrul Compartimentului Juridic 
Principalele cerinţe ale postului sunt: 

- consiliază, pe linie de specialitate, comandantul unităţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic şi a dispoziţiilor Ordinului ministrului 

apărării naţionale nr. M 75/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de asistenţă 

juridică în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- colaborează cu organele de resort din unităţile militare şi cu parchetele militare, în vederea 

stabilirii exacte a cuantumului pagubelor aduse patrimoniului U.M. 02036 Pantelimon şi 

Ministerului Apărării Naţionale; 

- avizează, la cererea comandantului/şefilor, legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în 

desfăşurarea activităţilor, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a 

unităţii militare; 

- asigură asistenţa juridică şi avizează documente întocmite la nivelul unităţii (contracte civile, 

economice, de muncă, acte adiţionale, procese verbale etc) pentru care avizul juristului este 

obligatoriu sau consultativ; 

- asigură asistenţa juridică comisiilor de specialitate care funcţionează la nivelul unităţii militare, 

în vederea respectării legalităţii măsurilor pe care acestea le adoptă sau propun; 

- colaborează cu consilierul juridic cu atribuţii pe linie procesuală pentru soluţionarea actelor de 

procedură comunicate de organele de urmărire penală, de instanţele de judecată / de executorii 

judecătoreşti, etc; 

- asigură documentarea juridică şi evidenţa actelor normative pentru pregatirea sa profesională şi 

sprijină acţiunile organizate pentru cunoaşterea şi respectarea legislaţiei; 

- participă la convocările pe linie de specialitate. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 02036 Pantelimon; 

 curriculum vitae – model european; 

 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să 

candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, 

valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

 copii ale documentelor de studii; 

 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

                                                        
 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării 

conformităţii cu acestea.  
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sanitare abilitate; 

 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei 

postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.  

            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 18.03.2020, ora 15.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02036 Pantelimon, în localitatea 

Pantelimon, Şoseaua de Centură nr. 220, telefon secretar  : 021.352 24 98 interior 189   

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

 deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

 cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

 vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani; 

 deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

 deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru 

săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în 

legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 

unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  

 absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul științelor juridice; 

 nivelul de acces la informaţii clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al 

persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 

informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; 

 fără vechime în muncă sau în specialitatea studiilor; 

 cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office; 

 sociabilitate, adaptabilitate, rezistenţă mare la efort intelectual şi fizic prelungit, de a 

lucra în condiţii de stres, de analiză şi sinteză, de absorbţie a unui volum mare de informaţii, de 

lucru în echipă, de colaborare. 

            

            Selecţia dosarelor de concurs se face în data de 20.03.2020 la sediul U.M. 02036 

Pantelimon. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 23.03.2020 până la ora 

15.00, la sediul U.M. 02036 Pantelimon şi pe www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun în data de 

24.03.2020 până la ora 15.00, la sediul U.M. 02036  Pantelimon.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează în data de 25.03.2020 până la ora 15.00 la sediul U.M. 02036 Pantelimon şi pe 

www.roaf.ro. 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

1. Proba scrisă: se desfăşoară în data de 27.03.2020, ora 11.00 la sediul U.M. 02036 

Pantelimon. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 30.03.2020, până la ora 15.00  la sediul 

U.M. 02036 Pantelimon şi pe www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun în data de 31.03.2020 până la ora 

15.00 la sediul U.M. 02036 Pantelimon.  

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 

01.04.2020 la sediul U.M. 02036 Pantelimon şi pe www.roaf.ro. 

2. Interviul: se desfăşoară în data de 02.04.2020, ora 10.00 la sediul la sediul U.M. 02036 

                                                        
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
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Pantelimon. 
Rezultatul la interviu se afişează în data de 03.04.2020 până la ora 15.00 la sediul U.M. 

02036 Pantelimon şi pe www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul interviului se depun în data de 06.04.2020 până la ora 

15.00 la sediul U.M. 02036 Pantelimon.  

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de 

07.04.2020 până la ora 15.00,  la sediul U.M. 02036 Pantelimon şi pe www.roaf.ro. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 08.04.2020 până la ora 15.00, la 

sediul U.M. 02036 Pantelimon şi pe www.roaf.ro. 

 

Tematica de concurs: 

1. Principii generale, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, autorităţile publice, 

economia şi finanţele publice în reglementările din Constituţia României. 

2. Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi activitatea legislativă şi de 

asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale. 

3. Managementul resurselor umane şi al carierei militare în Ministerul Apărării Naţionale. 

4. Statutul personalului aeronautic din Aviaţia Militară a României  

5. Raporturile de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din 

domeniul raporturilor de muncă şi jurisdicţia muncii. 

6. Principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi 

utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în 

procesul bugetar. 

7. Răspunderea materială în Ministerul Apărării Naţionale. 

8. Proprietatea publică şi proprietatea privată: noţiune, titulari, obiect, caractere juridice 

specifice, exercitarea dreptului de proprietate. 

9. Apărarea României, regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al 

stării de război, pregătirea populaţiei, economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.  

10. Protecţia informaţiilor clasificate. 

11. Achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii: modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice 

care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie public. 

12. Sistemul unitar de pensii publice şi pensiile militare de stat. 

13. Aplicarea legii civile, interpretarea și efectele legii civile, persoana juridică, persoana 

fiyică, răspunderea civilă, executarea silită a obligațiilor. 

14. Regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a 

hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii. 

15. Legea penală şi limitele ei de aplicare, infracţiunea, pedepsele, măsurile de siguranţă, 

infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii, infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni 

de corupţie şi de serviciu, infracţiuni săvârşite de militari. 

16. Desfăşurarea procesului penal: acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal, 

participanţii în procesul penal, competenţa organelor judiciare, sesizarea organelor de urmărire 

penală. 

17. Contencios administrativ.  

18. Tehnică legislativă. 

19. Soluţionarea petiţiilor. 

Bibliografia de concurs: 

- Constituţia României, republicată; 

- Legea nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din Aviaţia Militară a României cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

- Lege nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, 

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

ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

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

- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

- Lege nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 

republicată; 

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

completările ulterioare; 

- Lege nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al 

stării de război; 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, republicat cu modificările si 

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; 

- 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 concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin 

Legea nr. 25/1999; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 1 din 21.01.1999 privind regimul stării de asediu si regimul stării de 

urgenţă aprobată prin Legea Nr. 453/2004; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 

- 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; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea 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; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale”, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 151/2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind 

realizarea obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a 

lucrărilor de construcții, cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale 

 

NOTE: 

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare 

probă în parte; 

2. Rezultatul final al concursului nu se contestă; 

3. 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; 

4. Actele normative prevăzute în bibliografie şi tematică vor fi studiate cu modificările şi 

completările ulterioare şi / sau sub forma republicată. 
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