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R O M Â N I A  
MINISTERUL  APĂRĂRII  NAŢIONALE  

Unitatea Militară 02401  
Alba Iulia 

 Neclasificat 
Exemplar unic 

                      A 2370/11.06.2019 
 
  

 
A N U N Ţ 

privind organizarea concursurilor de încadrare a următoarelor  
posturi de personal civil contractual 

 
 
 

1. CONSILIER JURIDIC, GRADUL I A 

Principalele cerinţe ale postului sunt: asigură asistenţa juridică la nivelul unităţii; 
• Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

cerere de înscriere la concurs (conform modelului afişat; se obţine de la secretariatul comisiei), 
adresată comandantului unităţii; 

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

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului; 

• copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţelor care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

• cazierul judiciar ; 
• 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 sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

• aviz de la psiholog acreditat pe psihologia muncii; 
• curriculum vitae – model european. 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 25.06.2019 , ora 12.00. 
Documentele care nu se depun în original vor fi prezentate în copie legalizată sau în 

fotocopie însoţite de documentele în original, pentru a fi confruntate în vederea certificării de 
către secretarul comisiei. 

Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu 
şină. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02401 B-dul Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba 
Iulia persoană de contact p.c.c.Opincariu Adina, telefon 0258.834009.  

 Condiţiile generale necesare pentru ocuparea postului (art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011): 

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• are capacitate deplină de exerciţiu; 
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberată de medicul de familie; 
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• nu a fost condamnat/ă 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post : 
 absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul juridic; 
 perfecţionări(specializări) în domeniul juridic; 
 vechimea în specialitatea studiilor – minim 6 ani și 6 luni; 
 cunoștiinţe de operare pe calculator-Microsoft Office ; 
 obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”; 
 stare de sănătate - apt medical şi psihologic (psihologia muncii); 
 păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 
 capacitate de analiză și sinteză; 
 rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, comunicare, lucru în echipă; 
 loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională. 

IV. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
TEMATICA : 
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. Educaţie naţională: structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional 

de învăţământ de stat. 
4. Raporturile de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din 

domeniul raporturilor de muncă şi jurisdicţia muncii. 
5. Managementul resurselor umane şi al carierei militare în Ministerul Apărării Naţionale. 
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, pregătirea populaţiei, economiei naţionale şi a teritoriului pentru 

apărare, organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.  
11. Protecţia informaţiilor clasificate. 
12. 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. 

13. Sistemul unitar de pensii publice şi pensiile militare de stat. 
14. Dispoziţii generale şi aplicarea legii civile, interpretarea şi efectele legii civile, persoana 

fizică,  persoana juridică, contractul, răspunderea civilă, executarea silită a obligaţiilor. 
15. Regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a 

hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii. 
16. 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. 
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17. Desfăşurarea procesului penal: acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal, 
participanţii în procesul penal, competenţa organelor judiciare, sesizarea organelor de 
urmărire penală. 

18. Contencios administrativ.  
19. Tehnică legislativă. 
20. Soluţionarea petiţiilor. 
 

BIBLIOGRAFIA : 
- Constituţia României, republicată; 
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare; 
- 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; 
- 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; 
- 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 educaţiei naţionale nr. 1/2011, 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; 
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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. 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; 

- 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.110/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
2. REFERENT DE SPECIALITATE RELAȚII PUBLICE, GRADUL I  

- Principalele cerinţe ale postului sunt: realizează informarea publică prin: comunicate de 
presă, articole, fotografii, corespondenţe pentru mass-media civile locale şi militare; 

• Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 
cerere de înscriere la concurs (conform modelului afişat; se obţine de la secretariatul comisiei), 
adresată comandantului unităţii; 

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

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului; 

• copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţelor care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

• cazierul judiciar ; 
• 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 sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

• aviz de la psiholog acreditat pe psihologia muncii; 
• curriculum vitae – model european. 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 25.06.2019 , ora 12.00. 
Documentele care nu se depun în original vor fi prezentate în copie legalizată sau în 

fotocopie însoţite de documentele în original, pentru a fi confruntate în vederea certificării de 
către secretarul comisiei. 

Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu 
şină. 
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Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02401 B-dul Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba 
Iulia persoană de contact p.c.c.Opincariu Adina secretar, telefon 0258.834009.  

 Condiţiile generale necesare pentru ocuparea postului (art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011): 

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• are capacitate deplină de exerciţiu; 
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberată de medicul de familie; 
• nu a fost condamnat/ă 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post : 
 absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul Jurnalistic  sau 

Comunicare şi relaţii publice/ Știinţele comunicării ; 
 perfecţionări(specializări) în domeniul jurnalistic și relaţii publice; 
 vechimea în specialitatea studiilor – minim 6 ani și 6 luni; 
 cunoștiinţe de operare pe calculator-Microsoft Office,  Adobe Photoshop, CorelDraw – 

nivel mediu, neatestat; 
 cunoașterea limbii engleze – nivel mediu, neatestat; 
 obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”; 
 stare de sănătate - apt medical şi psihologic (psihologia muncii); 
 păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 
 capacitate de analiză și sinteză; 
 rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, comunicare, lucru în echipă; 
 loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională. 

IV. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICĂ 

BIBLIOGRAFIA: 
− Constituţia României, republicată; 
− Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
− Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea M.Ap.N., cu modificările şi completările 

ulterioare – capitolul 2, capitolul 5, capitolul 6; 
− Hotărarea Guvernului nr. 123 din 07.02.2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 76 din 07.06.2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind activitatea de informare și relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale; 
- Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, 

aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

TEMATICA: 
− Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
− Atributiile si responsabilitatile Ministerului Apărării Naţionale; 
− Structura de forte a armatei; 
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− Conducerea Ministerului Apărării Naţionale; 
− Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 
− Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public; 
− Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă; 
− Funcţionarea structurilor responsabile de relaţia cu presa; 
− Conducerea activităţii de informare și relaţii publice în MApN; 
− Domeniile activităţii de informare și relaţii publice; 
− Pregătirea și perfecţionarea în domeniul informării și relaţiilor publice; 
− Drepturi și obligaţii ale personalului civil contractual; 
− Reguli de disciplină a muncii; 
− Timpul de muncă și timpul de odihnă. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 26.06.2019 la sediul U.M. 
02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet. 

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 
U.M 02401 Alba Iulia în data de 27.06.2019 până la ora 12.00 persoana de contact p.c.c.Opincariu 
Adina, telefon 0258.834.009. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează 
la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 28.06.2019. 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02401 strada Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba 

Iulia, în data de 03.07.2019 ora  12.30; 
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 03.07.2019 la sediul UM 02401 Alba Iulia şi 

pe pagina de internet; 
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul UM 02401 Alba 

Iulia, în data de 04.07.2019 până la ora 12.00 persoana de contact p.c.c.Opincariu Adina, telefon 
0258.834009. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M 
02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 05.07.2019. 
 Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02401 Alba Iulia strada Revoluţiei nr. 25, localitatea 
Alba Iulia, în data de 08.07.2019 ora 09.00. 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 08.07.2019 la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe 
pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M.02401 Alba Iulia, 
în data de 09.07.2019 până la ora 12.00, persoana de contact p.c.c.Opincariu Adina telefon 
0258.834009. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M 02401 
Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 10.07.2019. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe pagina de 
internet, în data de 11.07.2019. 

NOTE: 
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final 

al concursului nu se contestă.  
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 
 
 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET A COLEGIULUI  LA DATA DE 

11.06.2019. 
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COMANDANTUL  UNITǍŢII MILITARE 02401  ALBA IULIA 

Colonel 

                           Marcel  DOMŞA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Avizat 

p. Şeful structurii de securitate 
Lt.-col.                                                                                                                                                                                                 
Daniel  JOSAN 

 
 
 
 
 

                   Întocmit 
 
Mr.                                                                                                                                                                                    
Lucian  RUSU 
(Tf. 0258.834.010-107) 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA AVIZIERUL DE LA CAMERA O.S.C. 
AL U.M. 02401 ALBA IULIA, ASTĂZI 11.06.2019 

 
 

OFIŢER DE SERVICIU PE UNITATE 
___________ 
     (gradul) 
                        _____________________________ 
                            (numele, prenumele şi semnătura) 

 


