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ROMÂNIA                                                                     NECLASIFICAT  

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                          Exemplar unic                                                                  

        Unitatea Militară 01835 Bucureşti                      

          

                

                                                       

                 

 

 

                                                         ANUNŢ  

 privind organizarea concursului/ examenului de încadrare a postului vacant de 

consilier juridic debutant, Biroul avize şi asistenţă juridică, Secţie juridică 

 

   

 

 

Unitatea Militară 01835 Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, Şoseaua 

Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, organizează concurs / examen pentru încadrarea postului vacant 

de consilier juridic debutant, Biroul avize şi asistenţă juridică, Secţie juridică. 

 

Principalele cerinţe ale postului sunt: 

- avizează încheierea contractelor economice în care este parte Ministerul Apărării Naţionale, prin 

unitatea militară; 

- avizează încheierea actelor juridice care vizează patrimoniul unităţii; 

- avizează procesele verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe, declasarea şi casarea 

activelor fixe şi a bunurilor materiale, altele decât activele fixe; 

- avizează actele privind stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului din SMFA; 

- avizează încheierea/ desfacerea contractelor de muncă / angajare ale personalului civil, soldaţilor 

şi gradaţilor profesionişti; 

- avizează încheierea contractelor de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate, precum şi 

la trecerea în rezervă a cadrelor militare din motive imputabile; 

- întocmeşte şi avizează actele privind sesizarea necesară promovării unei acţiuni în justiţie, în 

condiţiile art. 69 din M 75/14.07.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă 

şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale; 

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

activităţiilor, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii militare; 

- avizează în alte situaţii prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

 cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 01835 Bucureşti; 

 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, împreună cu suplimentele acestora; 

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

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

 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 10.01.2022, ora 13.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, 

Km. 10,5, municipiul Bucureşti, sector 1, persoană de contact Croitoru Mihaela, secretar, telefon 

021.319.40.00, int. 326.  

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

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

aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani; 

4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

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

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. 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:  

1. studii universitare de licenţă de cel puţin 4 ani, cu diplomă, în domeniul ,,ştiinte juridice”, 

specializarea ,,drept”; 

2. 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”; 

3. fără vechime în muncă; 

4. fără vechime în specialitatea necesară; 

5. cunoştinţe de operare/ programare pe calculator: Microsoft Office, Excel, Windows, Adobe, 

Internet - operare nivel mediu, neatestat; 

6. limbi străine şi nivelul de cunoaştere: limba engleză - nivel mediu, neatestat. 

 

 Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 12.01.2022 la sediul     

U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 

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

13.01.2022, până la ora 14.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Lungu 

Ciprian, secretar, telefon 021.319.40.00 int. 316. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează în data de 14.01.2022 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară în data de 31.01.2022, ora 10.00 la sediul U.M. 01835 

Bucureşti. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 01.02.2022 la sediul U.M. 01835 

Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun în data de 02.02.2022, până la ora 

14.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Lungu Ciprian, secretar, telefon 

021.319.40.00 int. 316. 

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

03.02.2022 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 

2. Interviul: se desfăşoară în data de 07.02.2022, ora 10.00 la sediul la sediul U.M. 01835 

Bucureşti. 

                                                           
 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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Rezultatul la interviu se afişează în data de 08.02.2022 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi 

pe www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul interviului se depun în data de 09.02.2022, până la ora 

14.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Lungu Ciprian, secretar, telefon 

021.319.40.00 int. 316. 

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

10.02.2022 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 11.02.2021 la sediul U.M. 01835 

Bucureşti şi pe www.roaf.ro. 

Tematica de concurs: 

a) Constituţia României – republicată; 

b) 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. 

c) managementul resurselor umane: 

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

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

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

completările ulterioare;  

- Legea 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) domeniul financiar: 

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

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

- 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; 

e)  răspunderea materială: 

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

Legea nr. 25/1999; 

f) proprietatea publică: 

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

- Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Proprietatea publică (art. 858-865 din Codul civil); 

g) apărare naţională: 

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

republicată; 

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

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

 

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; 

i) drept civil: 

http://www.roaf.ro/
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- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 - Dispoziţii generale şi aplicarea legii civile (art. 1-8); 

 - Interpretarea şi efectele legii civile (art. 9-17); 

 - Proprietatea privată (art. 552-561); 

 - Contractul (art. 1166-1269); 

 - Răspunderea civilă (art. 1349-1395); 

 - Executarea silită a obligaţiilor (art. 1516-1557); 

j) contencios administrativ: 

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

k) soluţionarea petiţiilor: 

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

modificările ulterioare. 

l) achiziţii publice: 

-  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în vigoare de la 26.05.2016, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 390 din 23.05.2016; 

- Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, în vigoare de la 26.05.2016, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 23.05.2016; 

-  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în vigoare de la 

26.05.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23.05.2016; 

- 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, în vigoare de la 26.05.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 

23.05.2016; 

- 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, în vigoare de la 06.06.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 

din 06.06.2016; 

- 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, în vigoare de la 06.06.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

423 din 06.06.2016.  

m) drept penal: 

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

- Principii generale - art. 1-2; 

- Aplicarea legii penale - art. 3-14; 

- Infracţiunea - art. 15-52; 

- Pedepsele - art. 53-70; 

- Măsurile de siguranţă - art. 107-112; 

- Infracţiuni contra vieţii: 

 - Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii - art. 193-198; 

 - Infracţiuni contra patrimoniului - art. 228-248; 

 - Infracţiuni de corupţie şi de serviciu - art. 289-309; 

 - Infracţiuni săvârşite de militari - art. 413-431; 

n) drept procesual civil: 

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

ulterioare: 

  - acţiunea civilă - art. 29-40; 

- competenţa instanţelor judecătoreşti – art. 94-173; 

 

o) tehnică legislativă: 

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

normative, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

p) pensii: 

 - 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; 
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r) activitatile aeronautice militare, categoriile de personal aeronautic şi controlul spaţiului 

aerian: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 21/2020 privind Codul aerian; 

- Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat 

spaţiul aerian al României, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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 cu modificările 

şi completările ulterioare; 

s) educaţie naţională, organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare de învăţământ: 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 

din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul minisrului apărării naţionale  nr. M.122/2016 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri; 

Bibliografia de concurs: 

- Constituţia României, republicată; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

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

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

ulterioare; 

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

normative, republicată 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. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din Aviaţia Militară a României cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea 21/2020 privind Codul aerian; 

- Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat 

spaţiul aerian al României, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în vigoare de la 26.05.2016, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 23.05.2016; 

- Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, în vigoare de la 26.05.2016, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 23.05.2016; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în vigoare de la 

26.05.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23.05.2016; 

- 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 
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Soluţionare a Contestaţiilor, în vigoare de la 26.05.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 393 din 23.05.2016; 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 

din 10 ianuarie 2011, 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. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- 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; 

- 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, în vigoare de la 06.06.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 

din 06.06.2016; 

- 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, în vigoare de la 06.06.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 423 din 06.06.2016; 

- 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 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.122/2016 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi 

subofiţeri; 

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.  Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 

 

 


