U.M. 02490 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de
ocupare pe perioadă nedeterminată a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri sau
de subofiţeri, astfel:
I. OFIŢERI:

1. ofiţer de stat major în structură de planificare, aprovizonare, întreţinere reparaţii şi
exploatere cazărmi (gradul funcţiei-căpitan) la U.M. 02031 Bucureşti (1 funcţie):
-sursa de proveniență a candidaților:
- ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit
o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
- maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă
sau rezervişti voluntari;
- persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii
serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau
student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
- persoane care nu deţin grad militar.
-gradul care poate fi acordat la chemarea în activitate: sublocotenent (vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – sub 10 ani) sau locotenent (vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – între 10 şi 20 ani);
-nivel minim de studii:
-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în
specializările/programele de studii „Construcţii civile, industriale şi agricole”, „Căi
ferate, drumuri şi poduri”, „Construcţii şi fortificaţii”, „Amenajări şi construcţii
hidrotehnice”, „Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală”, „Inginerie civilă”,
„Inginerie urbană şi dezvoltare regională”, „Drumuri, poduri şi infrastructuri
militare”, „Instalaţii pentru construcţii”, „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”,
„Arhitectură”, „Proiectare şi planificare urbană”, „Urbanism şi administrarea
teritoriului”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02031 Bucureşti (Str. Şoseaua Alexandriei nr.
158, Bucureşti, Tel: 021.42.00.288);
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014;
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7. Legea nr.50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004;
8. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 765 din 30.09.2016;
9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.91 din 12.09.2008 pentru aprobarea
Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul
Oficial al României nr.668 din 26 septembrie 2008;
10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.44 din 09.05.2008 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru lucrări de întreţinere si reparaţii curente la clădirile si construcţiile speciale din
patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării, publicat în Monitorul Oficial al României nr.
402 din 28 mai 2008;
11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.45 din 09.05.2008 pentru aprobarea Normelor
tehnice de domenii şi infrastructuri, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 405 din 29
mai 2008;
12. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.103 din 15.10.2008 pentru aprobarea
Regulamentului privind investigarea şi punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor din
patrimoniul Ministerului Apărării în cazul producerii unui dezastru, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 736 din 30 octombrie 2008;
13. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.151 din 27.11.2017 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea
valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului
Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 979 bis din 11 decembrie
2017.
2. ofiţer de stat major în personal (gradul funcţiei-căpitan) la U.M. 01295 Bucureşti (1
funcţie):
-sursa de proveniență a candidaților:
- ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit
o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
- maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă
sau rezervişti voluntari;
- persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii
serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau
student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
- persoane care nu deţin grad militar.
-gradul care poate fi acordat la chemare în activitate: sublocotenent (vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – sub 10 ani) sau locotenent (vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – între 10 şi 20 ani);
-nivel minim de studii:
-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă, sau studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în orice
specializare/program de studii;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01295 Bucureşti (Şoseaua Vitan-Bârzeşti nr.2-4,
sector 4, loc. Bucureşti, Tel. Tel./Fax 021/456.7298);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
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2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014;
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30 din 21.03.2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata
României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 05.04.2012;
8. Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României nr.
345 din 18.05.2011.
3. ofiţer de stat major în logistică (gradul funcţiei-căpitan) la U.M. 02267 Bistriţa (1
funcţie):
-sursa de proveniență a candidaților:
- ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit
o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
-gradul care poate fi acordat la chemare în activitate: gradul avut ca ofiţer în rezervă sau
ofiţer rezervist voluntar;
-nivel minim de studii:
-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei
cicluri tip Bologna absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în
specializările/programele de studii „Construcţii de autovehicule”, „Ingineria
sistemelor de propulsie pentru autovehicule”, „Autovehicule rutiere”, Echipamente şi
sisteme de comandă şi control pentru autovehicule”, „Blindate, autovehicule şi
tractoare”, „Ingineria transporturilor şi a traficului”, „Ingineria sistemelor de
circulaţie rutieră”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02267 Bistriţa (str. Grănicerilor, nr. 4 Bistriţa,
judeţul Bistrița-Năsăud, Tel. 0263.214.161 int.411).
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
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5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014;
7. Gh. FRĂŢILĂ, Mariana FRĂŢILĂ, St. SAMOILĂ, - Automobile, Construcţie, Întreţinere şi
Reparare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011;
8. Cerasela –Gabriela BĂLTĂREŢU, Diagnosticarea, Întreţinere şi Repararea Automobilului,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011, Ediţia a-2-a 2016.
9. http://www.edituradp.ro/carte/automobile-constructie-intretinere-si-reparare-i964
10. http://www.edituradp.ro/carte/diagnosticarea-intretinerea-si-repararea-automobilului—1999
4. ofiţer de stat major în comunicaţii şi informatică (gradul funcţiei-căpitan) la U.M. 01109
Timişoara (1 funcţie):
-sursa de proveniență a candidaților:
- ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit
o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
- maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă
sau rezervişti voluntari;
-gradul care poate fi acordat la chemare în activitate: sublocotenent (vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – sub 10 ani) sau locotenent (vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – între 10 şi 20 ani);
-nivel minim de studii:
-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei
cicluri tip Bologna absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în
specializările/programele de studii: „Informatică”, „Informatică aplicată”,
„Matematică”, „Matematici aplicate”, „Matematică informatică”, „Calculatoare”,
„Tehnologia informaţiei”, „Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi
securitate naţională”, „Ingineria informaţiei”, „Automatică şi informatică aplicată”,
„Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare”, „Ingineria sistemelor
multimedia”, „Electronică aplicată”, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii”,
„Reţele şi software de telecomunicaţii”, „Microelectronică, optoelectronică şi
nanotehnologii”, Telecomenzi şi electronică în transportuei”, „Echipamente şi sisteme
electronice militare”, „Comunicaţii pentru apărare şi securitate”, „Echipamente şi
sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviaţie”, „Inginerie
fizică”, „Informatică industrială”, „Matematică şi informatică aplicată în inginerie”,
„Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01109 Timişoara (str. Chişodei nr. 125, loc.
Timişoara, jud. Timiş, Tel. 0256/270.185, 0256/215.751);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
NECLASIFICAT
4 din 20

NECLASIFICAT

4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014;
7. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 248 din 12.04.2014;
8. Hotărâre Guvernului nr. 585 din 13.07.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
485 din 05.07.2002;
9. Matthew J. Castelli, „Primii paşi în reţelele locale de calculatoare”, ed. CORINT, 2005;
10. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005.
11. Alimpie Ignea, Antene şi Propagare, Editura de Vest, Timişoara 2002
12. Eugen Mîrza, Radiodifuziune, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001
13. A. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003.
5. ofiţer de stat major în contabilitate (gradul funcţiei-căpitan) la U.M. 01249 Arad (1
funcţie):
-sursa de proveniență a candidaților:
- ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit
o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
- maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă
sau rezervişti voluntari;
- persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii
serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau
student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
- persoane care nu deţin grad militar.
-gradul care poate fi acordat la chemare în activitate: sublocotenent (vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – sub 10 ani) sau locotenent (vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – între 10 şi 20 ani);
-nivel minim de studii:
-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă, sau studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în
specializările/programele de studii: „Administrarea afacerilor”, „Economia firmei,
„Economia comerţului, turismului şi serviciilor”, „Merceologie şi managementul
calităţii”, „Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii”,
„Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate”, „Administrarea afacerilor în
comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii”, „Administrarea
afacerilor în alimentaţia publică”, „Cibernetică economică”, „Statistică şi previziune
economică”, „Informatică economică”, „Contabilitate şi informatică de gestiune”,
„Economie generală”, „Economie agro-alimentară”, „Economia mediului”,
„Economie şi comunicare economică în afaceri”, „Economie agro-alimentară şi a
mediului”, „Economie generală şi comunicare economică”, „Economie şi finanţe
(Economics and finance)”, „Finanţe bănci”, „Management”, „Managementul
dezvoltării rurale durabile”, „Marketing”, „Economie internaţională”, „Afaceri
internaţionale”, „Economie şi afaceri internaţionale”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
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-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01249 Arad (str. Cetăţii nr.1-3, loc. Arad, jud.
Arad, Tel. 0257/281.859);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014;
7. Legea contabilităţii nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 454 din 18 iunie 2008;
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al
României, nr. 1186 din 29 decembrie 2005;
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/ 2015 pentru aprobarea Normelor generale de
întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al
României, nr. 910 bis din 9 decembrie 2015;
10. Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.
597 din 13 august 2002;
11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în Monitorul
Oficial al României, nr. 37 din 23 ianuarie 2003;
12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1235/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/ 2002 privind formarea
şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicat în Monitorul Oficial al
României, nr. 734 din 21 octombrie 2003;
13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/ 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 593 din 20 septembrie 2013;
14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/ 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente
unor module care fac parte din procedura de funcţionare a Sistemului naţional de raportare –
Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 307 din 21 aprilie 2016;
15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 704 din 20 octombrie 2009;
16. Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern/ managerial şi controlul financiar
preventiv republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 799 din 12 noiembrie 2003;
17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul specific de norme
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profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv
propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, nr. 28 din 15 ianuarie 2016;
18. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 120/ 2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv
propriu în Ministerul Apărării Naţionale publicat în Monitorul Oficial al României nr. 876 bis
din 3 decembrie 2014.
6. medic veterinar (gradul funcţiei-maior) la U.M. 01495 Cincu (1 funcţie):
-sursa de proveniență a candidaților:
- ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit
o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
- maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă
sau rezervişti voluntari;
- persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii
serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau
student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională,
cu o vechime de minim 10 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
- persoane care nu deţin grad militar, cu o vechime de minim 10 ani în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei.
-gradul care poate fi acordat la chemare în activitate: locotenent;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minim 10 ani;
-nivel minim de studii: sunt absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei instituţii de
învăţământ superior acreditate, în specializarea/programul de studii „Medicină
veterinară”;
-cerinţe specifice: atestat de membru al colegiului de profil, potrivit reglementărilor în
vigoare;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01495 Cincu (str. Principală nr. 1, loc. Cincu, jud.
Braşov, Tel. 0268/244.104, 0268/244.105);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014;
7. Legea nr. 160 din 30.07.1998, republicată, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de medic
veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 209 din 24.03.2014, cu completările şi
modificările ulterioare;
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8. Legea nr. 72 din 16.01.2002, republicată, Legea Zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 235 din 02.04.2014;
9. Hotărârea Guvernului nr. 984 din 25.08.2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 814 din 04.09.2005;
10. Hotărârea Guvernului nr. 924 din 11.08.2005 privind aprobarea regulilor de igienă a produselor
alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 804 din 05.09.2005;
11. Hotărârea Guvernului nr. 954 din 18.08.2005 privind aprobarea regulilor specifice de igienă
pentru alimente de orgine animală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 805 din
05.09.2005;
12. Ordinul ASVSA nr. 77 din 15.08.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
notificarea bolilor animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 788 din
30.08.2005;
13. Ordinul nr. M 92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din
funcţiune şi casarea activelor fixe precum şi declasarea şi casarea materialelor, altele decât
activele fixe, in Ministerul Apărării Naţionale, Secţiunea a 3-a-Reguli privind scoaterea din
funcţiune a animalelor art. 12,13,14, anexa 5 ,,Criterii zootehnice şi sanitar veterinare, pentru
aprecierea aptitudinilor animalelor în vederea trecerii lor in categoria animalelor de serviciu ori
pentru declasarea animalelor de serviciu”, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 609
din 01.10.2013;
14. Mureşan Gh., Marchiş Z. (2014), Creşterea cabalinelor, Ed.Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca;
15. Dulcean N., Terinte C. (2007), Parazitologie veterinară. Ed.Tipo Moldova, Iaşi;
16. Mircean M.V. (2013), Patologie medicală a animalelor domestice, Ed.Risoprint, Cluj Napoca;
17. Popa G., Stănescu V. (1981), Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală,
Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
18. Stănescu V. (2006), Igiena şi controlul sanitar veterinar al alimentelor, Ed.Fundaţia ,,România
de Mâine’’, Bucureşti;
19. Perianu, Tudor (1996), Boli infecţioase ale animalelor, Vol. I şi II, Ed.Fundaţiei Chemarea,
Iaşi;
TEMATICĂ DE SPECIALITATE (pentru nr.crt.7-19 din bibliografie):
1. Boli infecţioase ale animalelor:
 Infecţii produse de Bacilus Anthracis;
 Gurma;
 Bruceloza;
 Morva;
 Meningoencefalitele infecţioase;
 Tuberculoza;
 Salmonelozele animalelor;
2. Creşterea cabalinelor:
 Abordarea şi contenţia;
 Determinarea vârstei;
 Culoarea părului şi a pielii;
 Particularităţi de culoare;
 Populaţii de cai autohtone, rasa Huţul;
 Tehnologia reproducţiei cabalinelor;
3. Parazitologie veterinară:
 Durina;
 Nutalioza şi babesioza;
 Paraascaridioza;
 Strongiloidoza;
 Habronemoza;
 Oxiuroza;
 Oncocercoza;
 Scabiile cailor;
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 Gastrofiloza;
 Malofagoza şi hematopinoza;
4. Patologie medicală a animalelor domestice:
 Disfagia;
 Sindromul de colici;
 Dilataţia gastrică acută;
 Ruptura stomacului;
 Ileusul;
 Ocluzia intestinală;
 Timpanismul cecocolic;
 Emfizemul pulmonar;
5. Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală:
 Conservarea prin frig;
 Toxiinfecţiile alimentare;
6. Igiena şi controlul sanitar veterinar al alimentelor:
 Igiena şi controlul sanitar veterinar în unităţile de alimentaţie publică;
 Controlul, respectarea normelor igienico-sanitare la producţia, prelucrarea, transportul,
depozitarea şi desfacerea produselor alimentare.
II. SUBOFIŢERI:

1. operator stație meteo (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01220 Lugoj (1 funcție) şi la U.M.
01518 Prundu Bârgăului (1 funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris:
-U.M. 01220 Lugoj (Str. Timişorii, nr. 122, loc. Lugoj, jud. Timiş, Tel. 0256/356346 int.
3153/112 sau 110);
-U.M. 01518 Prundu Bârgăului (Str. Principală, nr. 418, loc. Prundu Bârgăului, jud. BistrițaNăsăud, Tel. 0263/265475 int. 111, 120);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
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2. ajutor comandant piesă de artilerie (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01518 Prundu
Bârgăului (1 funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01518 Prundu Bârgăului (Str. Principală, nr. 416, loc.
Prundu Bârgăului, jud. Bistrița-Năsăud, Tel. 0263/265475 int. 111, 120);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
3. ajutor comandant tun (și șofer) (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01788 Lunca de Sus (1
funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „ C”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01788 Lunca de Sus (Str. Principală nr. 153, localitatea
Lunca de Sus, jud. Harghita, Tel. 0266/339230, int 104.);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
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2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
4. ajutor comandant grupă autospeciale (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01110 Iași (1
funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „ C”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01110 Iași (Str. Al. Grigore Ghica Vodă, nr. 2, cod 707027,
loc. Iași, jud. Iași, Tel.0232.242.046/ int.110, 111);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
5. ajutor comandant grupă transport (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01175 „G” Iași (1
funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „ C”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
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-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01175 Iași (Str. Dr. Vicol nr.2, loc. Iași, jud. Iași, Tel.
0232/216.725 int.310, 391);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 pri
3. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
4. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
6. subofițer specialist în cooperare civili-militari (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 02222
București (2 funcții):
-sursa de proveniență a candidaților:
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02222 București (Şoseaua Olteniţei, nr. 227, Sector 4,
Bucureşti, tel. 021/332.54.35, interior 0134);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
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7. ajutor comandant grupa transport (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01495 Cincu (1 funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01495 Cincu (str. Principală nr. 1, loc. Cincu, jud. Braşov,
Tel. 0268/244.104, 0268/244.105);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
8. subofițer specialist în grupa transport (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01308 București (1
funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „ C”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01308 Bucureşti (Șos. București-Măgurele nr. 33-35, sector
5, loc. București, Tel. 021/420.0418, int. 724);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
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2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
9. ajutor comandant grupă obstacole (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01375 „G” Constanța (1
funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01375 Constanța (Str. Prelungirea liliacului nr.1-3, loc.
Constanţa, jud. Constanţa, Tel. 0241/618.150 interior 105);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
10. subofițer specialist în autospeciala servicii informatice (gradul funcţiei-plutonier) la U.M.
01375 „C” Constanța (2 funcții) şi la U.M. 01049 Cluj-Napoca (1 funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
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-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris:
-U.M. 01375 Constanța (Str. Prelungirea liliacului nr.1-3, loc. Constanţa, jud. Constanţa,
Tel. 0241/618.150 interior 105);
- U.M. 01049 Cluj-Napoca (str. Moş Ion Roată nr.3-5, loc. Cluj-Napoca, jud.Cluj, Tel.
0264/417.227, 0264/417.228, int. 205);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
11. ajutor comandant piesă de artilerie (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01348 București (2
funcții):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01348 Bucureşti (Şoseaua Olteniței nr.290, Sector 4,
București, tel. 021/332.1297);
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
NECLASIFICAT
15 din 20

NECLASIFICAT

5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.
12. subofițer specialist în grupa evacuare (gradul funcţiei-plutonier) la U.M. 01654 Buzău (1
funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: sergent;
-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”;
-data-limită de înscriere la concurs: 06.12.2019;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:13-17.01.2020;
-examinare medicală: 20-23.01.2020 (costurile examinării medicale se suportă de către
fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 29.01.2020 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01654 Buzău (str. Euro 85 nr. 5, loc. Mărăcineni, jud.
Buzău, Tel. 0238/723.011; 0238/723.012);

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014.

III. DOCUMENTELE NECESARE
constituirii dosarului de concurs şi locul de depunere a acestuia
Documentele necesare (care se vor constitui într-un dosar de plastic, format A4):
a) cerere de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte
să participe la concurs - document tipizat - se asigură candidaților prin grija unității militare unde se
depune dosarul;
a^1) declaraţie pe propria răspundere - document tipizat - se asigură candidaților prin grija
unității militare unde se depune dosarul;
b) formular de bază - date personale - document tipizat - se asigură candidaților prin grija
unității militare unde se depune dosarul;
c) certificatul de cazier judiciar, în original;
d) certificatul de naştere/căsătorie (după caz), în original şi copie;
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e) cartea de identitate, în original şi copie;
f) acte de studii sau dovada absolvirii acestora, în original şi copie;
g) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care
atestă calitatea de rezervist, gradul militar deţinut şi, după caz, efectuarea pregătirii militare (candidaţii
care provin din personal militar în rezervă);
g1) adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector din care să reiasă că nu sunt
în evidenţa centrului militar cu grad militar în rezervă (candidaţii care provin din persoane fără
pregătire militară efectuată);
h) documente care atestă îndeplinirea celorlalte condiții stabilite pentru fiecare funcţie scoasă
la concurs, dacă este cazul, în original şi copie;
i) documente emise de medicul de familie prin care fac dovada aptitudinii medicale pentru
participarea la selecţie;
j) documente care atestă vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor absolvite, în
original şi copie.
După verificarea documentelor prevăzute la lit. d), e), f), g), h) şi j), originalele vor fi
înapoiate.
V. CONDIŢII GENERALE
pe care trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, toţi candidaţii, indiferent de corpul de
cadre militare sau funcţia pentru care candidează
a) au cetăţenie română;
b) au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
c) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
e) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se
angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
f) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor
organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a
ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii
sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data
chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii
clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a
nivelului de pregătire fizică şi a testului scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, denumit în
continuare test scris;
j^1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
k) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor
de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
l) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au
candidat;
m) au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în
specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia
vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
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n) îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru
exercitarea profesiei, după caz;
o) îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, necesare desfăşurării
activităţii, după caz;
p) deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
q) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade
inferioare;
q^1) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate,
proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k), respectiv ale art. 38 alin. 1 lit. h) şi art. 40 alin. 1 lit.
b) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenentcolonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier adjutant, cu excepţia situaţiilor în care, prin
Ghidul carierei militare, se prevede altfel;
q^2) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel
încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art.
75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare;
r) sunt declaraţi "apt" în urma examinării medicale;
s) sunt declaraţi "admis" în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire
fizică.
Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) - k) şi j^1) se declară în scris, pe propria
răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
Corespondenţa studiilor/specializărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) cu armele/serviciile şi
specialităţile militare este cea stabilită prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse
umane.

VI. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Etapa/proba
de concurs

Data/ora

Depunerea dosarelor de
înscriere la concurs

25.11.2019 06.12.2019, ora 16.00

Verificarea îndeplinirii
condiţiilor de participare la
concurs şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la
rezultatele verificării îndeplinirii
condiţiilor de participare la
concurs
Soluţionarea contestaţiilor la
rezultatele verificării îndeplinirii
condiţiilor de participare la
concurs şi afişarea rezultatelor
Evaluarea psihologică
- test eliminatoriu (participă numai cei declaraţi
„apt/admis” la proba anterioară)
Evaluarea nivelului de
pregătire fizică
- test eliminatoriu (participă numai cei declaraţi
„apt/admis” la proba anterioară)

09.12.201911.12.2019, ora 16.00
12.12.2019,
până în ora 16.00

13.12.2019 16.12.2019, ora 16.00

13-17.01.2020

13-17.01.2020
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Observaţii
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs - secretarul comisiei
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs - comisia de concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs - secretarul comisiei
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs - comisia de soluţionare
a contestaţiilor
La Centrul Zonal de Selecţie şi
Orientare indicat de către
unitatea unde se regăseşte
funcţia scoasă la concurs
La Centrul Zonal de Selecţie şi
Orientare indicat de către
unitatea unde se regăseşte
funcţia scoasă la concurs

NECLASIFICAT

Nr.
crt.
7.

Etapa/proba
de concurs

Data/ora

Examinare medicală
- test eliminatoriu -

20-23.01.2020

Afişarea rezultatelor finale după
desfăşurarea testelor eliminatorii
de aptitudini

27.01.2020
între orele 08.00 - 16.00

Testul scris

29.01.2020
între orele 12.00 - 15.00

10.

Afişarea baremelor de notare
pentru testul scris

29.01.2020
între orele 15.00 - 16.00

11.

Afişarea rezultatului
testului scris

29.01.2020
ora 16.00

12.

Depunerea contestaţiilor la
rezultatele obţinute la testul
scris
Soluţionarea contestaţiilor cu
privire la rezultatele obţinute la
testul scris şi
afişarea rezultatelor finale ale
concursului

8.

9.

13.

30.01.2020
între orele 08.00 - 16.00

03.02.2020
până la orele 16.00

Observaţii
La unitatea sanitară din reţeaua
M.Ap.N. indicată de către
unitatea unde se regăseşte
funcţia scoasă la concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs
Prin cerere adresată în scris
preşedintelui comisiei de
soluţionare a contestaţiilor
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs

VIII. ALTE PRECIZĂRI
1. Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la
condiţiile, modul de organizare şi desfăşurare;
2. Înscrierea la concurs, constituirea dosarului de candidat şi asigurarea documentelor tipizate se
vor face la sediul unităţii unde se regăseşte funcţia scoasă la concurs.
3. Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte programul şi organizarea
stabilite pentru toate etapele concursului;
4. Orice alte informaţii ulterioare vor fi afişate la sediul unităţii unde se regăseşte funcţia scoasă
la concurs, iar rezultatele obţinute după fiecare etapă, precum şi rezultatul final, vor fi afişate şi pe
pagina de internet a U.M. 02490 Bucureşti, www.forter.ro;
5. Eventualele contestaţii la testele eliminatorii de aptitudini se depun la structurile unde
candidaţii au fost testaţi şi se soluţionează de către aceleaşi structuri, în conformitate cu reglementările
în baza cărora au fost efectuate;
6. La fiecare test, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, iar pentru evaluarea
nivelului de pregătire fizică, şi echipament sportiv;
7. Fişa de examinare medicală, completată cu rezultatul obţinut, precum şi adeverinţele care
atestă participarea şi rezultatul obţinut la evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire
fizică, se anexează, în original, la dosarul de înscriere la concurs.
8. Testul scris:
-va consta în rezolvarea unor teste grilă, din bibliografia recomandată, iar baremele de notare
se vor afişa imediat după finalizare, la sediile unităţilor unde se regăsesc funcţiile scoase la
concurs;
-rezultatele se exprimă în note de la 1 la 10, calculate cu două zecimale, iar nota minimă de
promovare este 6,00;
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-în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi la concursul desfăşurat pentru ocuparea aceleiaşi
funcţii au rezultate egale, aceştia se departajează pe baza mediei generale de absolvire a
studiilor obligatorii corespunzătoare specialităţii militare a funcţiei vacante; în cazul în care
egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează pe baza
mediei/mediei generale obţinute la examenul de absolvire a studiilor obligatorii respective;
-prezentarea candidaţilor pentru susţinerea testului scris se efectuează cu 30 minute înainte de
ora planificată pentru începerea probei, în vederea îndeplinirii formalităţilor necesare pentru
asigurarea accesului;
-candidaţii vor avea asupra lor numai cartea de identitate şi pix de culoare albastră; nu se
admit instrumente de scris de altă culoare şi/sau care permit ştergerea şi rescrierea;
-fraudele şi tentativa de fraudare se sancţionează prin eliminarea din concurs a
candidatului/candidaţilor în cauză.
NOTE:
1. Gradul militar al candidaţilor care provin din cadre militare în rezervă sau rezervişti voluntari
trebuie să fie cel mult egal cu gradul funcţiei scoase la concurs.
2. Pentru toate actele normative se va avea în vedere forma actualizată în urma revizuirilor,
republicărilor, modificărilor şi/sau completărilor.
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