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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de 
Consilier juridic gradul I în  cadrul  Biroului Juridic. 

 
Postul pentru care se organizează concurs este:  
-  consilier juridic gradul I în  cadrul  Biroului Juridic. 
Principalele cerinţe ale postului  sunt: 
- Avizează la cererea comandantului legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea 
activităţilor zilnice  şi asupra oricăror acte ce pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii din 
care face parte  cum  ar fi: acordarea de drepturi bănești sau de altă natură (grade, trepte, gradații) 
personalului salariat, stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului M.Ap.N, desfacerea  
disciplinară a contractului de muncă  pentru salariați civili, efectuarea de plăti cu titlu de 
despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, acționarea în instanță a persoanelor 
fizice si juridice care prin activitatea lor ilicită au cauzat  prejudicii Ministerului Apărării 
Naționale ; 
- Face parte din comisia de evaluare a ofertelor sau este cooptat ca expert în procedurile de 
achiziție publică; 
- Acordă asistenţă de specialitate consiliilor de onoare şi de judecată privind aplicarea 
regulamentelor militare sau ordinelor  interioare; 
- Participă la convocările ordonate în care se analizează practica disciplinară, contractele 
economice, accidentele de circulaţie, de muncă şi altele, propunând măsurile impuse de 
reglementările în vigoare; 
- Sprijină acțiuni de organizare, de cunoaştere şi de respectare a legislației în vigoare, acordă 
consultaţii juridice; 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare,      
 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∗,  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 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: 30.09.2021 la ora 
16.00  

                                                 
∗ documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării 
conformităţii cu acestea.  
∗∗ adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 



 
2 din 4 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02517 Craiova, strada Anul 1848, nr. 98 , 
localitatea Craiova. Relaţii suplimentare la sediul U.M. 02517 Craiova.  tel: 0251522375 int. 
0110. 
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor 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. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 
4. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
5. 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 - Nivelul studiilor: universitare cu 
diplomă de licenţă în  domeniul științe juridice, specializarea drept  
- Cunoştinţele de operare pe calculator – pachet  Microsoft Office. 
- Vechime în muncă: 3 ani şi 6 luni 
- Vechime în specialitate: 3 ani şi 6 luni 
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS se va afişa în data de 04.10.2021 
ora 16.00 
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor – 05.10.2021pâna la ora 16.00 
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor – 06.10.2021 cu afişare la ora 16.00 
 Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
PROBA SCRISĂ: se desfăşoară la sediul U.M. 02517, strada Anul 1848 nr. 98, localitatea 
Craiova, în data de 11.10.2021, orele 09.00 – 12.00 
Rezultatul probei scrise se va afişa în data de12.10.2021 ora 16.00 
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise  13.10.2021 până la ora 16.00 
Soluţionarea contestaţiilor probei scrise şi afişarea rezultatelor 14.10.2021 ora 16.00 
INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M. 02517, strada Anul 1848  nr. 98, localitatea Craiova, 
în data de 15.10.2021 între orele 09.00 – 12.00 
REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI se va afişa în data de 15.10.2021 ora 16.00 
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei interviului 18.10.2021  până la ora 16.00 
Soluţionarea contestaţiilor probei interviului şi afişarea rezultatelor 19.10.2021  ora 16.00 
REZULTATUL FINAL se va afişa în data de 20.10.2021 ora 16.00 
PREZENTAREA LA POST 01.11.2021 
 
 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 
pentru concursul de încadrare a postului de Consilier juridic gr. I  în  cadrul  Biroului 

Juridic. 
 Constituţia României, revizuită; 
 Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 

republicată, 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, republicată, cu modificările și 
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completările ulterioare; 
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Regulamentul proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naționale aprobat prin 

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 91/2008; 
 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 completările ulterioare; 
 Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 
839/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 bis; 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 

achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările și completările ulterioare; 
 Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2021 privind modificarea 

contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru; 
 Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 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; 

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

 
TEMATICA DE CONCURS 

pentru concursul de încadrare a postului de Consilier juridic gr. I  în  cadrul  Biroului 
Juridic. 

- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
- Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale; 
- Prescripţia extinctivă şi calculul termenelor; 
- Obligaţii civile; 
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- Contracte speciale;  
- Acţiunea civilă. Competenţa instanţelor de judecată. Actele de procedură. Procedura 
contencioasă; 
- Contenciosul administrativ; 
- Proprietatea publică şi privată;  
- Cadastrul şi publicitatea imobiliară. Cartea funciară;   
- Legislaţia privind locuinţele de serviciu şi de intervenţie;  
- Legislaţia în materia construcţiilor;  
- Achiziţiile publice; 
- Drepturile și obligațiile cadrelor militare; 
- Drepturile şi obligaţiile salariatului. Contractul individual de muncă; 
- Activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale. 
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