
 

                       R O M Â N I A                                                                                         

  MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE                                                          

UNITATEA MILITARĂ 01910 VERNEŞTI 

 

 

 

Tematica şi bibliografia interviului pentru ocuparea funcţiei de şef formațiune încărcare, 

descărcare, manipulare și mentenanță sisteme tehnice - Sector Evidență și Depozitare din cadrul 

Depozitului 917 Armament și Muniții Mircea T. Bădulescu, publicată în BIA nr. 4/2022, pag. 170, 

nr. crt. 102 

 

 

TEMATICA: 

1. Primirea armamentului și munițiilor în depozite/unități militare. 

2. Încarcarea, descărcarea și transportul armamentului și munițiilor în condiții de securitate. 

3. Condiții generale pe care trebuie să le îndeplinească locurile pentru păstrarea și depozitarea 

armamentului și munițiilor. 

4. Întreținerea magaziilor cu armament și muniții. 

5. Depozitarea munițiilor și armamentului. Aerisirea locurilor pentru păstrarea și depozitarea 

armamentului și munițiilor. 

6. Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice activităților cu armament și munții. 

7. Securitatea și sănătatea în muncă în lucrul cu armament și muniții. 

8. Executarea inventarierii armamentului și munițiilor. 

9. Ținerea evidenței operative pe locurile de folosință. 

10. Executarea controlului tehnic după aspect al munițiilor. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Ordinul M.S. 20 din 13.02.2014 pentru aprobarea „Log. 114 / 2014 - Instrucţiuni privind 

asigurarea tehnică cu armament şi muniţii în armată pe timp de pace, precum şi pe timpul 

participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, completat cu MS 168 din 

29.12.2017”. 

2. Ordinul M.S. 44 din 11.05.2012 privind aprobarea „L - 8/3 , Norme privind controlul stării 

tehnice a muniţiilor în armată pe timp de pace, precum şi pe timpul participării la misiuni şi 

operaţii în afara teritoriului statului român”. 

3. Ordnul M 8 din 27.01.1999 pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind organizarea și conducerea 

evidenței cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale 

– la pace”. 

4. Ordinul  M.S. 150 din 18.12.2012 pentru aprobarea „Fi-12 - Norme privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în  

Ministerul Apărării Naţionale” 

 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și 

completările ulterioare, după caz. 


