
Anunț al U.M.02547 București din Ministerul Apărării Naționale,  
organizează concurs de ocupare a postului vacant de conducere de șef birou gr.I la  

Biroul juridic analiză și procedură achiziții 
 
 

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. Absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul științe juridice, specializarea drept 
2. Vechime  în specialitatea studiilor: 2 ani 
3. Cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel bun; 
4. Abilitate de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, 
rezistenţă la stres; 
 
ETAPIZAREA CONCURSULUI 
Nr. 
Crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ ORA CONTACT 

1. 
Depunerea dosarelor de concurs 

10-21.01.2022 
Intervalul orar 0800-1500 

Telefon: 
021.667.20.98 

2. Selecţia dosarelor de concurs 24.01.2022  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 25.01.2022 ora 1500  
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 
26.01.2022 

Intervalul orar 0800-1500 
Telefon: 

021.667.20.98 
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea  
rezultatelor 

27.01.2022 ora 1500  

6. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba 
srisă 

28.01.2022 ora 1000 Telefon: 
021.667.20.98 

7. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrisă 31.01.2022 ora 1500  
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul probei scrise 
01.02.2022 

Intervalul orar 0800-1500 
Telefon: 

021.667.20.98 
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 
02.02.2022 ora 1500  

10. 
Susţinerea  probei interviului 03.02.2022 ora 1000 Telefon: 

021.667.20.98 
11. Notarea interviului  și a probei practice şi afişarea 

rezultatelor interviului 
04.02.2022 ora 1500  

12. Depunerea eventualelor contestaţii ale  rezultatului  
interviului 

07.02.2022 
Intervalul orar 0800-1500 

Telefon: 
021.667.20.98 

 
13. 

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul 
interviului şi afişarea rezultatului  soluţionării 

acestuia 
08.02.2022 ora 1500  

14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 09.02.2022  ora 1500  
 



B I B L I O G R A F I E 
 

 Constituţia României; 
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; 
 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal; 
 Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală; 
 Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale; 
 Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; 
 Hotărârea Guvernului  nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a 

compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale, cu 
modificările și și completările ulterioare; 
 Legea locuinţei nr. 114/1996; 
 Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată; 
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 
 Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, 

aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 75/2009, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziţie publică, acord-cadru din Legea nr. 98/2016; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 

publice în domeniile apărării şi securităţii; 
 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; 
   Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată; 
   Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.91/2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în 

Ministerul Apărării Naționale; 
 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 
 Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

Notă: Se vor avea în vedere actele normative cuprinse în bibliografie cu modificările și completările până la data publicării 
anunțului privind organizarea concursului   
 

T E M A T I C A 
 

 Proprietatea publică şi privată;  
 Cadastrul şi publicitatea imobiliară. Cartea funciară;   
 Legislaţia privind locuinţele de serviciu şi de intervenţie;  
 Legislaţia în materia construcţiilor;  
 Achiziţiile publice; 
 Contenciosul administrativ; 



 Acţiunea civilă. Competenţa instanţelor de judecată. Actele de procedură. Procedură-
contencioasă; 

 Conținutul constitutiv al infracțiunilor; 
 Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. Participanţii în procesul penal. 
  Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ 

teritoriale. Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale. 

 Drepturile şi obligaţiile salariatului. Contractul individual de muncă; 
 Drepturile și obligațiile cadrelor militare; 
 Prescripţia extinctivă şi calculul termenelor; 
 Obligaţii civile; 
 Contracte speciale; 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale; 
 Atribuțiile consilierului juridic în Ministerul Apărării Naționale; 

 
Notă:  Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al 
concursului nu se contestă. 

 


