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A N U N Ţ 
 

 

 

Unitatea Militară 01835 Bucureşti cu sediul în Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5, Sector 

1, Municipiul Bucureşti, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat 

superior, astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul: ”consilier juridic gr. II” la Biroul avize 

şi asistenţă juridică. 

2. Participant la examen: consilierul juridic debutant de la Biroul avize şi asistenţă 

juridică. 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 12 septembrie 2022, ora 10.00 la sediul      

U.M. 01835 Bucureşti, pavilionul D, camera 18; 

4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă. 

5.  Bibliografia examenului de promovare: 

- 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 soldaților şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Anexa 6;  

- 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 naționale 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 și completările ulterioare;  

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

- 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  

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

nr. 25/1999;  
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- 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;  

- 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;  

- 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. 

 

6. Tematica examenului de promovare: 
 

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 și  

completările ulterioare;  

- Legea 384/2006 privind statutul soldaților si gradaților profesioniști, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 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) proprietate publică: 
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;  

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

g) apărare națională:  

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

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

- Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu 

modificările și completările ulterioare;  

h) protecția informațiilor clasificate:  

- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare;  



 
 

- Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;  

i) drept civil:  

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

- Dispoziții generale și aplicarea legii civile (art. 1 – 8);  

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

- Proprietatea privată (art. 552 – 561);  

- Contractul (art. 1166 – 1269);  

- Răspunderea civilă (art. 1349 – 1395);  

- Executarea silită a obligațiilor (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 procesual civil:  
- Legea nr. 134/2010 Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

- Acțiunea civilă art. 29 – 40;  

- Competența instanțelor judecătorești art. 94 – 173;  

n) tehnică legislativă:  

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare;  

o) pensii:  

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

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

p) activitățile 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 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. 


