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R O M Â N I A  NECLASIFICAT 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE  Exemplarul unic  

Statul Major al Forţelor Terestre   
                             Bucureşti   
 
 

 

 

U.M. 02490 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare a 
unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri, în conformitate 

cu prevederile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al 
maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile 
Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

 

I. OFIŢERI: 

 

1. consilier juridic (gradul maior) la U.M. 02470 Buzău (1 funcţie): 
         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „Drept”, 
specializarea „Drept” ; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 

licenţă/echivalentă în acelaşi domeniu şi specializare şi studii universitare de master 
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul 
„Drept”. 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02470 Buzău (Bld. Alexandru Averescu, nr.1-3, 

loc. Buzău, jud.Buzău, Tel. 0238725905, Fax: 0238/713.543, 0238/713.544); 
 

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; 
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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.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 05.12.2003; 

8. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 390 

din 23.05.2016; 

9. Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
391 din 23.05.2016; 

10. Legea nr.53/2003 – codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 345 din 18.05.2011; 

11. Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 556 din 27.07.2015; 

12. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28.06.2017; 

13. Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 328 din 29.08.1998. 

 

2. instructor de educaţie fizică (gradul maior) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie): 
         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „Educaţie 
fizică şi sport” specializările „Educaţie fizică şi sportivă”, „Sport şi performanţă 
motrică”; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în domeniul „Educaţie fizică şi sport” specializările „Educaţie 
fizică şi sportivă”, „Sport şi performanţă motrică”şi studii universitare de master 

(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul 
„Ştiinţa sportului şi a educaţiei fizică” 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (str. Tudor 

Vladimirescu nr. 31, loc. Râmnicu Vâlcea, jud.Vâlcea, Tel. 0250/739.601; 0250/739.602, 

Fax: 0250/735.673); 

 

 

 

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; 
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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 educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 28.04.2000, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.200 din 09.05.2000; 

8. Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.  

M.149 din 13.12.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 

11.02.2013; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.  M.58 din 27.05.2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind corpul instructorilor militari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.324 

din 04.06.2013; 

10. Ghe. CÂRSTEA, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA Bucureşti, 
2000, cap. II. Noţiuni principale ale teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului, II. 1 
Educaţia fizică, II. 3 Antrenamentul sportiv, II. 4 Dezvoltarea fizică, II. 5 Capacitatea motrică, 
II. 6 Deprinderile motrice, II. 7 Priceperile motrice, II. 8 Calităţile motrice, II. 9 Exerciţiul 
fizic; cap. III Educaţia fizică şi sportul ca fenomene sociale, III. 4 Funcţiile educaţiei fizice şi 
sportului, III. 5 Obiectivele educaţiei fizice şi sportului, cap. V. Obiectivele educaţiei fizice şi 
sportului, V.2 Tipologia mijloacelor; cap. VI Componentele procesului instructiv-educativ şi 
ale activităţii independente de educaţie fizică şi sport, VI.3 Indicii somatici/morfologici şi 
funcţionali/fiziologici ai organismului, VI. 4 Calităţi motrice, VI.5 Deprinderile şi priceperile 
motrice, cap. VIII Principiile de instruire în educaţia fizică şi sport, cap. IX. Metodele în 
educaţia fizică şi sport, IX:2 Metode de instruire, XIII. Lecţia de educaţie fizică şi sport, cap. 
XVII. Evaluarea în educaţia fizică şi sport, XVII.2 Conţinutul evaluării, XVII.3 Criteriile de 
evaluare, XVII.4 Metodele de evaluare. 

 

3. ofiţer cu informarea şi relaţii publice (gradul maior) la U.M. 01144 Roman (1 funcţie): 
         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „Ştiinţe ale 
comunicării”  specializările „Jurnalism”, „Comunicare şi relaţii publice”, „Ştiinţe ale 
informării şi documentării”; „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, 
specializările „Comunicare şi relaţii publice-informaţii”, „Comunicare publică şi 
interculturală în domeniul securităţii şi apărării”, „Studii de securitate şi informaţii”, 
„Psihologie-informaţii”; domeniul „Ştiinţe politice” specializările „Ştiinţe politice”, 
„Studii de securitate”; domeniul „Filozofie” specializarea „Filozofie”; domeniile 
„Limbă şi literatură” şi „Limbi moderne aplicate”, „orice specializare”; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

4 din 71 

master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul 
„Ştiinţe ale comunicării”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01144 Roman (str. Profesor Dumitru Mărtinaş 
nr. 2, loc.Roman, jud. Neamţ, Tel. 0233/741.401; 0233/741.402); 

 

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. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 663 din 23.10.2001; 

8. Hotărârea 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”, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.167/08.03.2002; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.76 din 07.06.2016 pentru aprobarea 
„Instrucţiunilor  privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării 
Naţionale”,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 17.06.2016. 

 

 

4. ofiţer cu informarea şi relaţii publice (gradul căpitan) la U.M. 01654 Buzău (1 funcţie), 
U.M. 01308 Bucureşti (1 funcţie) şi U.M. 01220 Lugoj (1 funcţie): 

         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „Ştiinţe ale 

comunicării”  specializările „Jurnalism”, „Comunicare şi relaţii publice” , „Ştiinţe ale 
informării şi documentării”;„Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, 
specializările „Comunicare şi relaţii publice-informaţii”, „Comunicare publică şi 
interculturală în domeniul securităţii şi apărării”, „Studii de securitate şi informaţii”, 
„Psihologie-informaţii”; domeniul „Ştiinţe politice” specializările „Ştiinţe politice”, 
„Studii de securitate”; domeniul „Filozofie” specializarea „Filozofie”; domeniile 

„Limbă şi literatură” şi „Limbi moderne aplicate”, „orice specializare” sau studii 
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universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în 
aceleaşi domenii şi specializări; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 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); 

  -U.M. 01308 Bucureşti (Şos. Bucureşti-Măgurele nr. 33-35, sector 5, loc. Bucureşti, 

Tel. 021/420.0418, int. 724); 

  -U.M. 01220 Lugoj (str. Timişorii nr.122, loc. Lugoj, jud. Timiş, Tel. 0256/356.346); 
 

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. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 663 din 23.10.2001; 

8. Hotărârea 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”, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.167/08.03.2002; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.76 din 07.06.2016 pentru aprobarea 
„Instrucţiunilor  privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării 
Naţionale”,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 17.06.2016. 

 

5. ofiţer de stat major cooperare militară internaţională (gradul căpitan) la U.M. 01495 
Cincu (1 funcţie): 

         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi 
orice specializare; 

sau 
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-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 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. Hotărârea de Guvern nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de 
protocol, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 176 din 29.08.1991; 

8. Hotărârea de Guvern nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român, 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 154 din 19.07.1995; 

9. Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 16/2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 392 din 
12.06.2012; 

10. The Strategic Commander’ Guide to Protocol (First Edition – 2010) 

(www.act.nato.int/images/stories/structure/protocol/protocol_guide.pdf). 

 

6. ofiţer de stat major achiziţii (gradul maior) la U.M. 02470 Buzău (1 funcţie) şi U.M. 
01495 Cincu (1 funcţie): 

         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile 
„Matematică şi ştiinţe ale naturii”, „Ştiinţe inginereşti”, „Ştiinţe sociale”, 
„Arhitectură şi urbanism”, orice specializare în profilul logistică; 

sau 

http://www.act.nato.int/images/stories/structure/protocol/protocol_guide.pdf
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-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în aceleaşi domenii şi specializări şi studii universitare de master 

(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniile 
„Inginerie civilă şi instalaţii”, „Inginerie electrică”, „Inginerie energetică”, 
„Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei”, „Inginerie 
geodezică”, „Inginerie aerospaţială”, „Ingineria autovehiculelor”, „Ingineria 
transporturilor”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”, 
„Inginerie mecanică”, „Inginerie industrială”, „Inginerie navală şi navigaţie”, 
„Ştiinţe inginereşti aplicate”, „Arhitectură navală”, „Mecatronică şi robotică”, 
„Ingineria mediului”, „Inginerie şi management”, „Inginerie genistică”, „Drept”, 
„Ştiinţe administrative”, „Administrarea afacerilor”, „Cibernetică şi statistică”, 
„Informatică economică”, „Contabilitate”, „Economie”, „Finanţe”, „Management”, 
„Marketing”, „Economie şi afaceri internaţionale”, „Arhitectură”, „Urbanism”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
  -U.M. 02470 Buzău (Bld. Alexandru Averescu, nr.1-3, loc. Buzău, jud.Buzău, Tel. 

0238725905, Fax: 0238/713.543, 0238/713.544); 

  -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. 98 din 2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
390 din 23.05.2016; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 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, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 
06.06.2016. 

 

7. ofiţer de stat major comunicaţii şi informatică (gradul maior) la U.M. 01463 Floreşti (1 
funcţie) şi U.M. 01218 Timişoara (1 funcţie),  

         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
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-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile 
„Informatică”,  „Matematică”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria 
sistemelor”, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, 
„Ştiinţe inginereşti aplicate”, orice specializare; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu şi specializare şi studii universitare de master 
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniile 
„Matematică”, „Informatică”, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii 
informaţionale”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”, 
„Ştiinţe inginereşti aplicate”, „Informaţii şi securitate naţională”, „Ştiinţe militare”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: 
-U.M. 01463 Floreşti (str. Avram Iancu nr. 370, loc. Floreşti, jud. Cluj, Tel. 
0264/265.869); 

  -U.M. 01218 Timişoara (str. Piaţa Libertăţii nr. 5-7, loc. Timişoara, jud. Timiş, Tel. 
0256/201.660 int.3143/182); 

 

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. 182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor 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. 
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8. ofiţer de stat major comunicaţii şi informatică (gradul căpitan) la U.M. 01295 Bucureşti 
(1 funcţie), U.M. 01700 Braşov (1 funcţie), U.M. 01042 Curtea de Argeş (1 funcţie), U.M. 01044 
Câmpulung Muscel (1 funcţie) şi U.M. 01039 Timişoara (1 funcţie): 

         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-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 domeniile 
„Informatică”,  „Matematică”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria 
sistemelor”, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, 
„Ştiinţe inginereşti aplicate”, orice specializare; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 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); 

  -U.M. 01700 Braşov (str. Calea Feldioarei nr. 42, loc. Braşov, jud. Braşov, Tel. 
0268/442.096); 

  -U.M. 01042 Curtea de Argeş (str. Victoriei nr. 34, loc. Curtea de Argeş, jud. Argeş, 
Tel. 0248/722.450); 

  -U.M. 01044 Câmpulung Muscel (str. Mărăşti nr. 42, loc. Câmpulung Muscel, jud. 

Argeş, Tel. 0248/533.390, 0248/533.369, 0248/533.363); 

  -U.M. 01039 Timişoara (str. Bujorilor nr. 193, loc. Timişoara, jud. Timiş, Tel./Fax 
0256/386.128); 

 

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. 182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 248 din 12.04.2014; 
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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. 
 

9. ofiţer de stat major control intern/managerial (gradul maior) la U.M. 02470 Buzău (1 
funcţie): 

         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi 
orice specializare; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 

licenţă/echivalentă şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu 
diplomă de master sau echivalentă în orice domeniu şi specializare; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02470 Buzău (Bld. Alexandru Averescu, nr.1-3, 

loc. Buzău, jud.Buzău, Tel. 0238725905, Fax: 0238/713.543, 0238/713.544); 
 

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.500 din 11.07.2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 597 din 13.08.2002; 

8. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006; 
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9. H.G. nr. 583 din 10.08.2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 
2016-2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 644 din 23.08.2016; 

10. Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 799 din 
12.11.2003; 

11. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 387 din 07.05.2018. 

 

10. ofiţer de stat major financiar-contabil (gradul maior) la U.M. 01101 Miercurea Ciuc (1 
funcţie): 

         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 

-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul 
„Contabilitate”, specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune”; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu şi specializare şi studii universitare de master 
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul 
„Contabilitate”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01101 Miercurea Ciuc (str. Harghitei, nr.203, 
loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/311.858, int. 125, 128); 

 

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; 
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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. 910 bis din 9 decembrie 2015; 

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. 1186 din 29 decembrie 2005; 

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 
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. 

 
 

 

 

 

11. ofiţer de stat major instrucţie, învăţământ (gradul maior) la U.M. 01495 Cincu (1 
funcţie): 

         -sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 

-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi 
specializare ; 
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sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu şi specialitate şi studii universitare de master 
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în orice domeniu; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 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 educaţiei naţionale nr. 1 din 05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
18 din 10.01.2011; 

8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 642 din 20.05.2005 

 

12. ofiţer de stat major în logistică (gradul maior) la U.M. 02525 Breaza (1 funcţie): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile 
„Matematică şi ştiinţe ale naturii”, „Ştiinţe inginereşti”, „Ştiinţe sociale”, 
„Arhitectură şi urbanism”, orice specializare în profilul logistică; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu şi specializare şi studii universitare de master 
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniile 

„Inginerie civilă şi instalaţii”, „Inginerie electrică”, „Inginerie energetică”, 
„Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei”, „Inginerie 
geodezică”, „Inginerie aerospaţială”, „Ingineria autovehiculelor”, „Ingineria 
transporturilor”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”, 
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„Inginerie mecanică”, „Inginerie industrială”, „Inginerie navală şi navigaţie”, 
„Ştiinţe inginereşti aplicate”, „Arhitectură navală”, „Mecatronică şi robotică”, 
„Ingineria mediului”, „Inginerie şi management”, „Inginerie genistică”, „Drept”, 
„Ştiinţe administrative”, „Administrarea afacerilor”, „Cibernetică şi statistică”, 
„Informatică economică”, „Contabilitate”, „Economie”, „Finanţe”, „Management”, 
„Marketing”, „Economie şi afaceri internaţionale”, „Arhitectură”, „Urbanism”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02525 Breaza (str. Republicii nr. 75, loc. 

Breaza, jud. Prahova, Tel. 0244/340.550); 

 

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. 523 din 11.12 2003, pentru modificarea O.G. 26/1994 privind drepturile de hrană, pe 
timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 901 din 16.12 2003; 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 22.07 1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr. 198 din 29.07 1994. 

9. Ordonanţa  Guvernului  nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 328/ din 9 august 1998; 

10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, 
predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat 

în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 07.03.2012. 

 

 

13. ofiţer de stat major în logistică (gradul căpitan) la U.M. 01220 Lugoj (1 funcţie): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-nivel minim de studii:  
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-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile „Ingineria 
autovehiculelor”, „Ingineria transporturilor”, orice specializare; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în aceleaşi domenii şi specializări”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
-U.M. 01158 Miercurea Ciuc (str. Harghitei, nr.203, loc. Miercurea Ciuc, jud. 

Harghita, telefon 0266/311.858, int. 122) 

-U.M. 01220 Lugoj (str. Timişorii nr.122, loc. Lugoj, jud. Timiş, Tel. 0256/356.346); 
 

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. 523 din 11.12 2003, pentru modificarea O.G. 26/1994 privind drepturile de hrană, pe 
timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 901 din 16.12 2003; 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 22.07 1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr. 198 din 29.07 1994. 

9. Ordonanţa  Guvernului  nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 328/ din 9 august 1998; 

10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, 
predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat 
în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 07.03.2012. 

 

14. ofiţer de stat major în logistică (gradul căpitan) la U.M. 01249 Arad (1 funcţie), U.M. 
01158 Miercurea Ciuc (1 funcţie), U.M. 01042 Curtea de Argeş (1 funcţie), U.M. 01044 
Câmpulung Muscel (1 funcţie), U.M. 02216 Cluj-Napoca (1 funcţie), U.M. 01671 Buzău (1 
funcţie), U.M. 01109 Timişoara (1 funcţie), U.M. 01099 Brad (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
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-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-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 domeniile 
„Marketing”, “Ştiinţe administrative”, „Administrarea afacerilor”, „Management”, 
„Inginerie industrială”, „Economie”, „Economie şi afaceri internaţionale”, 
„Cibernetică, statistică şi informatică economică”, orice specializare; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
-U.M. 01249 Arad (str. Cetăţii nr.3-5, loc. Arad, jud. Arad, Tel. 0257/280.700); 

-U.M. 01158 Miercurea Ciuc (str. Harghitei, nr.203, loc. Miercurea Ciuc, jud. 

Harghita, telefon 0266/311.858, int. 122) 

-U.M. 01042 Curtea de Argeş (str. Victoriei nr. 34, loc. Curtea de Argeş, jud. Argeş, 
Tel. 0248/722.450); 

-U.M. 01044 Câmpulung Muscel (str. Mărăşti nr. 42, loc. Câmpulung Muscel, jud. 

Argeş, Tel. 0248/533.390, 0248/533.369, 0248/533.363); 

-U.M. 02216 Cluj-Napoca (str. Traian Moşoiu nr. 29, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, 

Tel. 0264/450.634); 

-U.M. 01671 Buzău (str. Unirii nr. 1-3, loc. Buzău, jud. Buzău, Tel. 0238/713.594); 

-U.M. 01109 Timişoara (str. Chişodei nr. 125, loc. Timişoara, jud. Timiş, Tel. 
0256/270.185, 0256/215.751); 

-U.M. 01099 Brad (str. Avram Iancu nr. 43, loc. Brad, jud. Hunedoara, Tel. 

0254/612.681 int. 115, Fax 0254/612.682); 

 

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. 523 din 11.12 2003, pentru modificarea O.G. 26/1994 privind drepturile de hrană, pe 
timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 901 din 16.12 2003; 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 22.07 1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr. 198 din 29.07 1994. 

9. Ordonanţa  Guvernului  nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 328/ din 9 august 1998; 
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10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, 
predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat 
în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 07.03.2012. 

 

15. ofiţer de stat major în resurse umane (gradul maior) la U.M. 02470 Buzău (3 funcţii) şi 
U.M. 01308 Bucureşti (1 funcţie); 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi 
orice specializare; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de 
master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul 
„Drept”, „Sociologie”, „Management-specializare/program în domeniul resurselor 

umane”, „Psihologie”; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
-U.M. 02470 Buzău (Bld. Alexandru Averescu, nr.1-3, loc. Buzău, jud.Buzău, Tel. 
0238725905, Fax: 0238/713.543, 0238/713.544); 

  -U.M. 01308 Bucureşti (Şos. Bucureşti-Măgurele nr. 33-35, sector 5, loc. Bucureşti, 

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; 

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; 
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8. Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 
345 din 18.05.2011. 

 

 

 

16. ofiţer de stat major în resurse umane (gradul căpitan) la U.M. 01119 Braşov (1 funcţie): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi 

orice specializare; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01119 Braşov (str. Lungă, nr. 233, loc. Braşov, 
jud. Braşov, Tel. 0268/546.926, Fax 0268/546.924); 

 

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. 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. 

 

17. ofiţer specialist domenii şi infrastructuri (gradul maior) la U.M. 01020 Dej (1 funcţie); 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
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modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 

-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile „Inginerie 
civilă”, „Ingineria instalaţiilor”, „Arhitectură”, „Urbanism”, orice specializare; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu şi specializare şi studii universitare de master 
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniile 
„Inginerie civilă şi instalaţii”, „Arhitectură”, „Urbanism”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01020 Dej (str. Tudor Vladimirescu nr.1, loc. 

Dej, jud.Cluj, Tel. 0264/211.630 int.121, 400); 

 

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.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 
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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.109 din 15.12.2011 pentru aprobarea Normelor 
privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale si în proprietatea publică a statului, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 26 din 12 ianuarie 2012; 

14. Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1061 din 
29.12.2016; 

15. 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. 

 

18. ofiţer specialist domenii şi infrastructuri (gradul căpitan) la U.M. 02032 Cluj-Napoca (1 
funcţie); 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-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 domeniile 
„Inginerie civilă”, „Ingineria instalaţiilor”, „Arhitectură”, „Urbanism”, orice 
specializare; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02032 Cluj-Napoca (str. Moş Ion Roată nr.1-3, 

loc. Cluj-Napoca, jud.Cluj, Tel. 0264/593.275, int. 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; 
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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.109 din 15.12.2011 pentru aprobarea Normelor 
privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale si în proprietatea publică a statului, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 26 din 12 ianuarie 2012; 

14. Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1061 din 
29.12.2016; 

15. 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. 

 

19. ofiţer specialist patrimoniu, cadastru, evidenţă cazărmi şi locuinţe (gradul căpitan) la 
U.M. 02032 Cluj-Napoca (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-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 domeniul 
„Inginerie civilă”, specializările „Inginerie civilă”, „Construcţii şi fortificaţii”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02032 Cluj-Napoca (str. Moş Ion Roată nr.1-3, 

loc. Cluj-Napoca, jud.Cluj, Tel. 0264/593.275, int. 111); 
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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.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.109 din 15.12.2011 pentru aprobarea Normelor 
privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale si în proprietatea publică a statului, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 26 din 12 ianuarie 2012; 

14. Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1061 din 
29.12.2016; 

15. 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. 

 

20. ofiţer specialist în apărare împotriva incendiilor (gradul maior) la U.M. 01512 Sibiu (1 
funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
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modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile 
„Matematică şi ştiinţe ale naturii”, „Ştiinţe inginereşti”, „Ştiinţe sociale”, 
„Arhitectură şi urbanism”, orice specializare în profilul logistică; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 

licenţă/echivalentă în orice domeniu şi specializare şi studii universitare de master 
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniile 
„Inginerie civilă şi instalaţii”, „Inginerie electrică”, „Inginerie energetică”, 
„Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei”, „Inginerie 
geodezică”, „Inginerie aerospaţială”, „Ingineria autovehiculelor”, „Ingineria 
transporturilor”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”, 
„Inginerie mecanică”, „Inginerie industrială”, „Inginerie navală şi navigaţie”, 
„Ştiinţe inginereşti aplicate”, „Arhitectură navală”, „Mecatronică şi robotică”, 
„Ingineria mediului”, „Inginerie şi management”, „Inginerie genistică”, „Drept”, 
„Ştiinţe administrative”, „Administrarea afacerilor”, „Cibernetică şi statistică”, 
„Informatică economică”, „Contabilitate”, „Economie”, „Finanţe”, „Management”, 
„Marketing”, „Economie şi afaceri internaţionale”, „Arhitectură”, „Urbanism”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01512 Sibiu (str. Revoluţiei nr.3-5, loc. Sibiu, 

jud.Sibiu, Tel. 0269/432.990, int. 1145, Fax. 0269/215.554); 

 

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. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr. 633 din 21 iulie 2006; 

8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.53/08.06.2015, pentru aprobarea Normelor de 

apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al 
României Partea I, nr. 427 din 16 iunie 2015; 
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9. Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări 
care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 628 din 16 august 2016; 

10. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 216 
din 29 martie 2007; 

11. Legea nr. 481/2004, privind protecţia civila, republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 
1094 din 24 noiembrie 2004; 

12. Ordinul  ministrului administraţiei şi internelor nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr. 599 din 22 iulie 2005; 

13. Ordinul ministrului afacerilor interne  nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, 
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 803 din 29 octombrie 2015. 

 
21. ofiţer specialist în securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere 

tehnică şi metrologie legală (gradul maior) la U.M. 01468 Şimleu Silvaniei (1 funcţie), U.M. 
01297 Brăila (1 funcţie) şi U.M. 01495 Cincu (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în toate domeniile de 
licenţă din domeniile fundamentale „Ştiinţe inginereşti”, „Ştiinţa mediului”, „Ingineria 
mediului”, „Inginerie chimică - ramura de ştiinţă Chimie şi inginerie chimică/domeniul 
fundamental Matematică şi ştiinţele naturii”, orice specializare; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în aceleaşi domenii şi specializări şi studii universitare de master 
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în orice program 
de studii universitare de master din  ramura de ştiinţă; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
-U.M. 01468 Şimleu Silvaniei (str. Mihail Sadoveanu nr. 23, loc. Şimleu Silvaniei, 
jud. Sălaj, telefon 0260/678.864, 0260/678.869 int. 108); 

-U.M. 01297 Brăila (str. Carantina nr.4, loc. Brăila, jud. Brăila, Tel. 0239/619.340); 

  -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; 
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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 securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 14.072006, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 646 din 26.07.2006; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 882 din 30.10.2006; 

9. Hotărârii Guvernului nr. 355 din 11.04.2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 332 din 17.05.2007; 

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 195 din  22.12.2005 privind protecţia mediului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30.12.2005; 

11. Legea nr. 211 din 15.11.2011 privind regimul deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 220 din  28.03.2014; 

12. Ordinul ministrului apărării naţionale M.14/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata  României, publicat  în 

Monitorul oficial  al României nr. 160 din  03.03.2008; 

13. Legea nr. 64 din 21.03.2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în 
Monitorul Oficial  al României nr. 485 din  08.07.2011; 

14. Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130 din 10.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei 
privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/ 
echipamentelor din domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din  

06.06.2011; 

15.  Ordonanţă Guvernului nr. 20 din 21.08.1992 privind activitatea de metrologie, publicată în 
Monitorul Oficial  al României nr. 212 din 28.08.1992 . 

 

    
 
 
 
 
 

 
22. ofiţer specialist în securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere 

tehnică şi metrologie legală (gradul căpitan) la U.M. 01348 Bucureşti (1 funcţie), U.M. 01044 
Câmpulung Muscel (1 funcţie), U.M. 01090 Predeal (1 funcţie), U.M. 01099 Brad (1 funcţie), 
U.M. 01039 Timişoara (1 funcţie) şi U.M. 01221 Timişoara (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-nivel minim de studii:  
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-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 toate 
domeniile de licenţă din domeniile fundamentale „Ştiinţe inginereşti”, „Ştiinţa 
mediului”, „Ingineria mediului”, „Inginerie chimică - ramura de ştiinţă Chimie şi 
inginerie chimică/domeniul fundamental Matematică şi ştiinţele naturii”, orice 
specializare; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
-U.M. 01348 Bucureşti (Şoseaua Olteniţei nr.290, Sector 4, Bucureşti, tel. 

021/332.1297); 

  -U.M. 01044 Câmpulung Muscel (str. Mărăşti nr. 42, loc. Câmpulung Muscel, jud. 

Argeş, Tel. 0248/533.390, 0248/533.369, 0248/533.363); 

  -U.M. 01090 Predeal (Str. Râşnoavei, nr.1, loc. Predeal, jud. Braşov, Tel. 
0268/455.480); 

-U.M. 01099 Brad (str. Avram Iancu nr. 43, loc. Brad, jud. Hunedoara, Tel. 

0254/612.681 int. 115, Fax 0254/612.682); 

  -U.M. 01039 Timişoara (str. Bujorilor nr. 193, loc. Timişoara, jud. Timiş, Tel./Fax 
0256/386.128); 

  -U.M. 01221 Timişoara (str. Bujorilor, nr. 193, loc. Timişoara, jud. Timiş, Tel./Fax 
0356/006913); 

 
 
 

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 securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 14.072006, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 646 din 26.07.2006; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 882 din 30.10.2006; 

9. Hotărârii Guvernului nr. 355 din 11.04.2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 332 din 17.05.2007; 

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 195 din  22.12.2005 privind protecţia mediului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30.12.2005; 
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11. Legea nr. 211 din 15.11.2011 privind regimul deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 220 din  28.03.2014; 

12. Ordinul ministrului apărării naţionale M.14/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata  României, publicat  în 

Monitorul oficial  al României nr. 160 din  03.03.2008; 

13. Legea nr. 64 din 21.03.2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în 
Monitorul Oficial  al României nr. 485 din  08.07.2011; 

14. Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130 din 10.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/ 
echipamentelor din domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din  

06.06.2011; 

15.  Ordonanţă Guvernului nr. 20 din 21.08.1992 privind activitatea de metrologie, publicată în 
Monitorul Oficial  al României nr. 212 din 28.08.1992 . 

 

 
23. ofiţer specialist psiholog (gradul maior) la U.M. 01495 Cincu (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-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 domeniul 
„Psihologie”, specialitatea „Psihologie” şi studii universitare de master (Ciclul II 
Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul „Psihologie”; 

-condiţiile specifice:  
         -deţinerea avizului de liberă practică (atestat de psihologie cu drept de liberă 

practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale); 
         -treapta de specializare: minimum psiholog în supervizare; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 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; 
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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. Legea nr. 213 din 27.05.2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 492 din 01.06.2004; 

8. Hotărârea Guvernului nr.788 din 14.07.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, publicată 
în Monitorul Oficial, nr.721 din 09.08.2005; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105 din 20.09.2014 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, publicat în Monitorul Oficial, 
nr.716 din 01.10.2014; 

10. Popa, M. (2008), Introducere în psihologia muncii, Ed. Polirom, Iaşi;  

11. Popa, M. (2012), Psihologie militară, Ed. Polirom, Iaşi; 

12. Constantin, T. (2012), Pregătirea şi realizarea evaluării psihologice individuale, Ed.Polirom, 
Iaşi; 

13. Ciorbea, I. (coord.) (2015), Evaluarea psihologică aplicată. Repere teoretice şi practice, Ed. 

Trei, Bucureşti; 

14. Popa, M. (2008), Statistică pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS, Ed. Polirom, Iaşi; 

15. Sava, F. (2004), Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice complementare, 
Ed. ASCR, Cluj Napoca. 

 

TEMATICĂ DE SPECIALITATE (pentru nr.crt. 7-15 din bibliografie): 
1. Analiza psihologică a muncii - Tehnici de analiză a muncii (metode calitative şi metode 

cantitative);  

2. Selecţia psihologică a personalului (predictori utilizaţi în selecţia personalului şi validarea 

selecţiei de personal); 

3. Evaluarea psihologică în context organizaţional (criterii şi predictori);  

4. Criterii de verificare a calităţilor psihometrice ale probelor standardizate (fidelitatea, validitatea 

şi utilitatea probelor de evaluare psihologică); 
5. Evaluarea psihologică periodică (obiectivele evaluării psihologice periodice, modul de realizare 

a evaluării psihologice periodice, completarea avizelor psihologice);  
6. Adaptarea militară (dimensiunile conceptului de adaptare şi adaptarea de-a lungul carierei); 

7. Suportul psihologic în stresul de luptă (faza preoperaţională, faza operaţională şi faza 

postoperaţională); 
8. Solicitarea profesională şi oboseala (solicitarea profesională, oboseala şi sindromul de 

epuizare); 

9. Trăsăturile de personalitate şi evaluarea potenţialului angajatului (personalitatea şi definirea ei, 
evaluarea personalităţii cu ajutorul tehnicilor standardizate, modelul Big Five în evaluarea 
personalităţii); 

10.  Aptitudinile şi rolul lor în evaluarea personalităţii (definiţii şi tipologii, metodologii de 

evaluare a aptitudinilor); 

11.  Testarea ipotezelor (logica testării ipotezelor, ipoteza nulă şi mărimea eşantionului, erorile de 

tip I şi II în testarea ipotezelor, mărimea efectului şi puterea statistică a unei cercetări);  
12.  Teste statistice parametrice pentru date cantitative (testul t pentru eşantioane independente, 

testarea diferenţei dintre mai mult de două medii – analiza de varianţă ANOVA, testul t pentru 
diferenţa dintre mediile a două eşantioane dependente şi coeficientul de corelaţie liniară 
Pearson);  

13.  Organizarea modului de asigurare a asistenţei psihologice în Armata României. 
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24. ofiţer specialist psiholog (gradul căpitan) la U.M. 01042 Curtea de Argeş (1 funcţie), 
U.M. 02216 Cluj-Napoca (1 funcţie), U.M. 01654 Buzău (1 funcţie), U.M. 01378 Murfatlar (1 
funcţie), U.M. 01220 Lugoj (1 funcţie), U.M. 01221 Timişoara (1 funcţie), 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan; 

-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 domeniul 
„Psihologie”, specialitatea „Psihologie”; 

-condiţiile specifice:  
         -deţinerea avizului de liberă practică (atestat de psihologie cu drept de liberă 

practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale); 
         -treapta de specializare: minimum psiholog în supervizare; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
  -U.M. 01042 Curtea de Argeş (str. Victoriei nr. 34, loc. Curtea de Argeş, jud. Argeş, 

Tel. 0248/722.450); 

-U.M. 02216 Cluj-Napoca (str. Traian Moşoiu nr. 29, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, 

Tel. 0264/450.634); 

  -U.M. 01654 Buzău (str. EURO 85 nr. 5, loc. Mărăcineni, jud. Buzău, Tel. 
0238/723.011; 0238/723.012); 

-U.M. 01378 Murfatlar (Str. General Vasile Milea nr. 6, loc. Murfatlar, jud. 

Constanţa, Tel. 0241/234.160 int.210); 

  -U.M. 01220 Lugoj (str. Timişorii nr.122, loc. Lugoj, jud. Timiş, Tel. 0256/356.346); 
  -U.M. 01221 Timişoara (str. Bujorilor, nr. 193, loc. Timişoara, jud. Timiş, Tel./Fax 

0356/006913); 

 
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. 213 din 27.05.2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 492 din 01.06.2004; 

8. Hotărârea Guvernului nr.788 din 14.07.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, publicată 
în Monitorul Oficial, nr.721 din 09.08.2005; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105 din 20.09.2014 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, publicat în Monitorul Oficial, 
nr.716 din 01.10.2014; 

10. Popa, M. (2008), Introducere în psihologia muncii, Ed. Polirom, Iaşi;  

11. Popa, M. (2012), Psihologie militară, Ed. Polirom, Iaşi; 

12. Constantin, T. (2012), Pregătirea şi realizarea evaluării psihologice individuale, Ed.Polirom, 
Iaşi; 

13. Ciorbea, I. (coord.) (2015), Evaluarea psihologică aplicată. Repere teoretice şi practice, Ed. 

Trei, Bucureşti; 

14. Popa, M. (2008), Statistică pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS, Ed. Polirom, Iaşi; 

15. Sava, F. (2004), Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice complementare, 
Ed. ASCR, Cluj Napoca. 

 

TEMATICĂ DE SPECIALITATE (pentru nr.crt. 7-15 din bibliografie): 
1. Analiza psihologică a muncii - Tehnici de analiză a muncii (metode calitative şi metode 

cantitative);  

2. Selecţia psihologică a personalului (predictori utilizaţi în selecţia personalului şi validarea 

selecţiei de personal); 

3. Evaluarea psihologică în context organizaţional (criterii şi predictori);  

4. Criterii de verificare a calităţilor psihometrice ale probelor standardizate (fidelitatea, validitatea 

şi utilitatea probelor de evaluare psihologică); 
5. Evaluarea psihologică periodică (obiectivele evaluării psihologice periodice, modul de realizare 

a evaluării psihologice periodice, completarea avizelor psihologice);  
6. Adaptarea militară (dimensiunile conceptului de adaptare şi adaptarea de-a lungul carierei); 

7. Suportul psihologic în stresul de luptă (faza preoperaţională, faza operaţională şi faza 

postoperaţională); 
8. Solicitarea profesională şi oboseala (solicitarea profesională, oboseala şi sindromul de 

epuizare); 

9. Trăsăturile de personalitate şi evaluarea potenţialului angajatului (personalitatea şi definirea ei, 
evaluarea personalităţii cu ajutorul tehnicilor standardizate, modelul Big Five în evaluarea 

personalităţii); 
10.  Aptitudinile şi rolul lor în evaluarea personalităţii (definiţii şi tipologii, metodologii de 

evaluare a aptitudinilor); 

11.  Testarea ipotezelor (logica testării ipotezelor, ipoteza nulă şi mărimea eşantionului, erorile de 

tip I şi II în testarea ipotezelor, mărimea efectului şi puterea statistică a unei cercetări);  
12.  Teste statistice parametrice pentru date cantitative (testul t pentru eşantioane independente, 

testarea diferenţei dintre mai mult de două medii – analiza de varianţă ANOVA, testul t pentru 
diferenţa dintre mediile a două eşantioane dependente şi coeficientul de corelaţie liniară 
Pearson);  

13.  Organizarea modului de asigurare a asistenţei psihologice în Armata României. 

 
25. ofiţer specialist sociolog (gradul maior) la U.M. 02470 Buzău (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în 
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de 
învăţământ superior; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; 
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-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior; 

-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 domeniul 
„Sociologie”, specialitatea „Sociologie” şi studii universitare de master (Ciclul II 
Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul „Sociologie”; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02470 Buzău (Bld. Alexandru Averescu, nr.1-3, 

loc. Buzău, jud.Buzău, Tel. 0238725905, Fax: 0238/713.543, 0238/713.544); 
 
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. Zamfir, Cătălin, Vlăsceanu, Lazăr, Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993; 

8. Sandu, Dumtru, Statistică în ştiinţele sociale, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1992; 

9. Mărginean, Ioan, Proiectarea cercetării sociologice, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 

10. Francois de Singly, Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, 

interviul comprehensiv, Editura Polirom, Iaşi, 1998; 

11. Tellier, Yvan, Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Resurse umane şi dezvoltare organizaţională, 
Editura Cavallioti, Bucureşti, 1999; 

12. Billsberry, Jon, Management competitiv, Editura Codecs, Bucureşti, 1996; 

 

 

 

 

 

 

 
II. MAIŞTRI MILITARI: 

 
1. maistru militar de artilerie si rachete antiaeriene (gradul maistru militar clasa a II-a) la 

U.M. 01700 Braşov (1 funcţie):    
-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a IV-a; 
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-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01700 Braşov (str. Calea Feldioarei nr. 42, loc. 

Braşov, jud. Braşov, Tel. 0268/442.096); 

 
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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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; 

 
2. maistru militar specialist aeronave fără echipaj la bord (gradul maistru militar clasa a 

II-a) la U.M. 01049 Cluj-Napoca (2 funcţii):    
-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a II-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 

-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C” – numai pentru 1 funcţie; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); se efectuează 
la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator 
Victor Anastasiu” Bucureşti; 

           -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: 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; 
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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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 35 din 04.12.1990 privind “Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a 
României”, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Codul aerian din 22 august 1997 (**republicat**) (*actualizat*); 

9. https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica; Aeroclubul României 

„Meteorologie aeronautică”, Ediţia 2013; 
 

3. maistru militar specialist aeronave şi motoare de aviaţie (gradul maistru militar clasa a 
II-a) la U.M. 01049 Cluj-Napoca (1 funcţie):   

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a II-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: 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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 35 din 04.12.1990 privind “Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a 
României”, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Codul aerian din 22 august 1997 (**republicat**) (*actualizat*); 

9. https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica; Aeroclubul României 

„Meteorologie aeronautică”, Ediţia 2013; 
 

https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica
https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica
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4. maistru militar specialist de auto (gradul maistru militar clasa a II-a) la U.M. 01371 
Prundu Bârgăului (1 funcţie) şi U.M. 01459 Medgidia (1 funcţie):  

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a 

acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a II-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  

-U.M. 01371 Prundu Bârgăului (Str. Principală nr.418, loc. Prundu Bârgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud, Tel. 0263/265.420, int. 204); 

-U.M. 01459 Medgidia (Str. Republicii nr. 102, loc. Medgidia, jud. Constanţa, Tel. 
0241/814.267 int. 111,  Fax 0241/814.381); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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—i999 

 

 
 

 

5. maistru militar specialist de comunicatii si informatica - operare şi mentenanţă (gradul 
maistru militar clasa a II-a) la U.M. 01308 Bucureşti (1 funcţie):   

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a II-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

http://www.edituradp.ro/carte/automobile-constructie-intretinere-si-reparare-i964
http://www.edituradp.ro/carte/diagnosticarea-intretinerea-si-repararea-automobilului—i999
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-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01308 Bucureşti (Şos. Bucureşti-Măgurele nr. 

33-35, sector 5, loc. Bucureşti, 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; 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Matthew J. Castelli, „Primii paşi în reţelele locale de calculatoare”, ed. CORINT, 2005; 
9. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
10. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
11. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
12. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 
6. maistru militar specialist de comunicaţii (gradul maistru militar clasa a II-a) la U.M. 

01308 Bucureşti (3 funcţii) şi U.M. 01495 Cincu (2 funcţii):    
-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a II-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
  -U.M. 01308 Bucureşti (Şos. Bucureşti-Măgurele nr. 33-35, sector 5, loc. Bucureşti, 

Tel. 021/420.0418, int. 724); 

-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; 
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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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
9. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
10. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
11. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

7. maistru militar specialist de comunicaţii (gradul maistru militar clasa a II-a) la U.M. 
01458 Bârlad (1 funcţie):    

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a II-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi:  
-orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare 

corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
şcoala de maiştri - nivelul 3 avansat de calificare din domeniiul Electric; din 

domeniul Energetic, calificarea Maistru electronist automatizări în centralele 
nuclearoelectrice; 

sau 

-absolvent al unei instituţii militare de învăţământ de formare a maiştrilor 
militari în activitate, în domeniul specific funcţiei; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01458 Bârlad (Str. Str.Tecuciului,  nr.1-2, loc. 

Bârlad, jud. Vaslui, Tel. 0235/424.430); 

 
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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 
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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. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
9. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
10. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
11. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 
8. maistru militar specialist de comunicaţii (gradul maistru militar clasa a II-a) la U.M. 

01775 Medgidia (1 funcţie):   
-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a IV-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi:  
-orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare 

corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
şcoala de maiştri - nivelul 3 avansat de calificare din domeniiul Electric; din 

domeniul Energetic, calificarea Maistru electronist automatizări în centralele 
nuclearoelectrice; 

sau 

-absolvent al unei instituţii militare de învăţământ de formare a maiştrilor 
militari în activitate, în domeniul specific funcţiei; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01775 Medgidia (Str. str. Lupeni nr. 51, loc. 

Medgidia, jud. Constanţa, Tel. 0241/822.080, Fax 0241/820.200); 
 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
9. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
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10. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
11. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

9. maistru militar specialist de comunicaţii (gradul maistru militar clasa a III-a) la U.M. 
01671 Buzău (1 funcţie):  

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a III-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi:  
-orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare 

corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
şcoala de maiştri - nivelul 3 avansat de calificare din domeniiul Electric; din 

domeniul Energetic, calificarea Maistru electronist automatizări în centralele 
nuclearoelectrice; 

sau 

-absolvent al unei instituţii militare de învăţământ de formare a maiştrilor 
militari în activitate, în domeniul specific funcţiei; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01671 Buzău (str. Unirii nr. 1-3, loc. Buzău, 

jud. Buzău, Tel. 0238/713.594); 

 
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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
9. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
10. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
11. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

10. maistru militar specialist de comunicaţii şi informatică în microstructură de instrucţie, 
învăţămănt (gradul maistru militar principal) la U.M. 01512 Sibiu (1 funcţie):   

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar principal; 
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-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01512 Sibiu (str. Revoluţiei nr.3-5, loc. Sibiu, 

jud.Sibiu, Tel. 0269/432.990, int. 1145, Fax. 0269/215.554); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
18 din 10.01.2011; 

8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 642 din 20.07.2005; 

9. NĂSTASE F., ZOTAR, Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul şi operare, 

www.biblioteca-digitală.ase.ro; 

10. NĂSTASE F., ZOTAR., Sisteme de calcul şi operare,www.biblioteca-digitală.ase.ro; 

11. MÂRŞANU R., Sisteme de operare, www.biblioteca-digitală.ase.ro; 

12. TANNENBAUM A., WETHERALL D., Reţele de calculatoare, Editura Byblos, Bucureşti, 
2003; 

 

11. maistru militar specialist în microstructură de instrucţie, învăţămănt (gradul maistru 
militar clasa I) la U.M. 01512 Sibiu (1 funcţie):  

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa I; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01512 Sibiu (str. Revoluţiei nr.3-5, loc. Sibiu, 

jud.Sibiu, Tel. 0269/432.990, int. 1145, Fax. 0269/215.554); 

 

BIBLIOGRAFIE: 

http://www.biblioteca-digitală.ase.ro/
http://www.biblioteca-digitală.ase.ro/
http://www.biblioteca-digitală.ase.ro/
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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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
18 din 10.01.2011; 

8. Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 642 din 20.07.2005; 

9. NĂSTASE F., ZOTAR, Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul şi operare, 

www.biblioteca-digitală.ase.ro; 

10. NĂSTASE F., ZOTAR., Sisteme de calcul şi operare,www.biblioteca-digitală.ase.ro; 

11. MÂRŞANU R., Sisteme de operare, www.biblioteca-digitală.ase.ro; 

12. TANNENBAUM A., WETHERALL D., Reţele de calculatoare, Editura Byblos, Bucureşti, 
2003; 

 

12. maistru militar specialist de radiolocaţie (gradul maistru militar clasa a II-a) la U.M. 
01459 Medgidia (1 funcţie):  

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a III-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01459 Medgidia (Str. Republicii nr. 102, loc. 

Medgidia, jud. Constanţa, Tel. 0241/814.267 int. 111,  Fax 0241/814.381); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

http://www.biblioteca-digitală.ase.ro/
http://www.biblioteca-digitală.ase.ro/
http://www.biblioteca-digitală.ase.ro/
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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; 

 

13. maistru militar specialist de radiolocaţie (gradul maistru militar clasa a II-a) la U.M. 
01463 Floreşti (2 funcţii):   

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a II-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01463 Floreşti (str. Avram Iancu nr. 370, loc. 
Floreşti, jud. Cluj, Tel. 0264/265.869); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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; 

 

14. maistru militar specialist în comunicatii si informatica - administrator sisteme/reţele 
(gradul maistru militar clasa a II-a) la U.M. 01308 Bucureşti (10 funcţii) şi U.M. 01607 Cluj-
Napoca (1 funcţie):   

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a II-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  
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-locul de desfăşurare a testului scris:  
-U.M. 01308 Bucureşti (Şos. Bucureşti-Măgurele nr. 33-35, sector 5, loc. Bucureşti, 

Tel. 021/420.0418, int. 724); 

-U.M. 01607 Cluj-Napoca (str. Moş Ion Roată nr. 15, sector 5, loc. Cluj-Napoca, jud. 

Cluj, Tel. 0264/416670, int. 146, 127, 135); 

 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Matthew J. Castelli, „Primii paşi în reţelele locale de calculatoare”, ed. CORINT, 2005; 
9. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
10. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
11. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
12. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

15. maistru militar specialist în comunicatii si informatica - administrator sisteme/reţele 
(gradul maistru militar clasa a III-a) la U.M. 01671 Buzău (1 funcţie):  

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a III-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi:  
-orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare 

corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
şcoala de maiştri - nivelul 3 avansat de calificare din domeniiul Electric; din 

domeniul Energetic, calificarea Maistru electronist automatizări în centralele 
nuclearoelectrice; 

sau 

-absolvent al unei instituţii militare de învăţământ de formare a maiştrilor 
militari în activitate, în domeniul specific funcţiei; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01671 Buzău (str. Unirii nr. 1-3, loc. Buzău, 

jud. Buzău, Tel. 0238/713.594); 
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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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Matthew J. Castelli, „Primii paşi în reţelele locale de calculatoare”, ed. CORINT, 2005; 
9. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
10. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
11. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
12. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

16. maistru militar specialist radioelectronică de bord de aviaţie (gradul maistru militar 
clasa a II-a) la U.M. 01049 Cluj-Napoca (1 funcţie):   

-sursa de provenienţă a candidaţilor: maiştri militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li 
s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maistru militar clasa a II-a; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: 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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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; 
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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. 35 din 04.12.1990 privind “Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a 
României”, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Codul aerian din 22 august 1997 (**republicat**) (*actualizat*); 

9. https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica; Aeroclubul României 

„Meteorologie aeronautică”, Ediţia 2013; 
 

III. SUBOFIŢERI: 
 

1. administrator depozit (grad plutonier adjutant) la U.M. 01512 Sibiu (2 funcţii): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier adjutant; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01512 Sibiu (str. Revoluţiei nr.3-5, loc. Sibiu, 

jud.Sibiu, Tel. 0269/432.990, int. 1145, Fax. 0269/215.554); 

 
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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. Ordonanţa Guvernului României nr. 121 din 27.11.1998 privind răspunderea materială a 
militarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 328 din 29.08.1998; 

8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25 din 25.02.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, predarea-primirea gestiunilor şi 
gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr. 153 din 07.03.2012; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 87 din 14.08.2009 pentru stabilirea duratelor de 
folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea 
Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 

28.08.2009; 

10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92 din 16.09.2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor 

https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica
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privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea 
bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 01.10.2013; 

 
 

2. administrator în microstructură de învăţământ (grad plutonier adjutant) la U.M. 01512 
Sibiu (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier adjutant; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01512 Sibiu (str. Revoluţiei nr.3-5, loc. Sibiu, 

jud.Sibiu, Tel. 0269/432.990, int. 1145, Fax. 0269/215.554); 

 
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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. Ordonanţa Guvernului României nr. 121 din 27.11.1998 privind răspunderea materială a 
militarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 328 din 29.08.1998; 

8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25 din 25.02.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, predarea-primirea gestiunilor şi 
gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr. 153 din 07.03.2012; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 87 din 14.08.2009 pentru stabilirea duratelor de 
folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea 
Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 
28.08.2009; 

10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92 din 16.09.2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea 
bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 01.10.2013; 

 
 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

46 din 71 

3. administrator subunitate (grad plutonier adjutant) la U.M. 01512 Sibiu (1 funcţie): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier adjutant; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01512 Sibiu (str. Revoluţiei nr.3-5, loc. Sibiu, 

jud.Sibiu, Tel. 0269/432.990, int. 1145, Fax. 0269/215.554); 

 
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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. Ordonanţa Guvernului României nr. 121 din 27.11.1998 privind răspunderea materială a 
militarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 328 din 29.08.1998; 

8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25 din 25.02.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, predarea-primirea gestiunilor şi 
gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr. 153 din 07.03.2012; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 87 din 14.08.2009 pentru stabilirea duratelor de 
folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea 
Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 

28.08.2009; 

10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92 din 16.09.2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea 

bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 01.10.2013; 

 
 

4. ajutor administrator depozit (grad plutonier major) la U.M. 01358 Bârlad (1 funcţie) şi 
U.M. 01495 Cincu (2 funcţii): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-subofiţeri în rezervă; 
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ. 
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-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”; 
-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
-U.M. 01358 Bârlad (Str. Tecuciului nr.1-2, loc. Bârlad, jud. Vaslui, Tel. 

0235/420.972); 

-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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. Ordonanţa Guvernului României nr. 121 din 27.11.1998 privind răspunderea materială a 
militarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 328 din 29.08.1998; 

8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25 din 25.02.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, predarea-primirea gestiunilor şi 
gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr. 153 din 07.03.2012; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 87 din 14.08.2009 pentru stabilirea duratelor de 
folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea 

Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 
28.08.2009; 

10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92 din 16.09.2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea 
bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 01.10.2013; 

 

 

 

5. ajutor comandant grupă cercetare (grad plutonier) la U.M. 01375 „D” Constanţa (2 
funcţii): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-subofiţeri în rezervă; 
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ. 
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-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: plutonier; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01375 Constanţa (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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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; 

 

6. ajutor comandant grupă infanterie (grad plutonier) la U.M. 01348 Bucureşti (1 funcţie): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01348 Bucureşti (Şoseaua Olteniţei nr.290, 

Sector 4, Bucureşti, 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 
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Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. ajutor comandant piesă de artilerie (grad plutonier) la U.M. 01348 Bucureşti (3 funcţii) şi 

U.M. 01416 Slobozia (6 funcţii): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
-U.M. 01348 Bucureşti (Şoseaua Olteniţei nr.290, Sector 4, Bucureşti, tel. 

021/332.1297); 

-U.M. 01416 Slobozia (Şoseaua Amara, nr. 2, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, tel. 
0243/231.177, Fax 0243/235.952); 

 
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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. ajutor comandant piesă de artilerie (grad sergent major) la U.M. 01416 Slobozia (2 

funcţii): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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 major; 
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-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01416 Slobozia (Şoseaua Amara, nr. 2, loc. 

Slobozia, jud. Ialomiţa, tel. 0243/231.177, Fax 0243/235.952); 

 
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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. controlor trafic aerian (grad plutonier major) la U.M. 01049 Cluj-Napoca (2 funcţii): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); se efectuează 
la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator 
Victor Anastasiu” Bucureşti; 

            -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: 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; 
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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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 35 din 04.12.1990 privind “Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a 
României”, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Codul aerian din 22 august 1997 (**republicat**) (*actualizat*); 

9. https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica; Aeroclubul României 

„Meteorologie aeronautică”, Ediţia 2013; 
 

10. mecanic conductor pe masini de lupta ale vânătorilor de munte (grad plutonier major) 
la U.M. 01048 Sfântu Gheorghe (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01048 Sfântu Gheorghe (str. Armata Română 
nr.33- 35, loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Tel. 0267/352.250); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 

https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica
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9. http://www.edituradp.ro/carte/automobile-constructie-intretinere-si-reparare-i964 

10. http://www.edituradp.ro/carte/diagnosticarea-intretinerea-si-repararea-automobilului—i999 

 

  

11. mecanic conductor pe masini de lupta ale vânătorilor de munte (grad plutonier major) 
la U.M. 01048 Sfântu Gheorghe (3 funcţii): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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 major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01048 Sfântu Gheorghe (str. Armata Română 
nr.33- 35, loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Tel. 0267/352.250); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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—i999 

 

 
12. mecanic conductor T.A.B. (grad plutonier major) la U.M. 01348 Bucureşti (6 funcţii), 

U.M. 01463 Floreşti (1 funcţie) şi U.M. 01752 Sighişoara (2 funcţii): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 

http://www.edituradp.ro/carte/automobile-constructie-intretinere-si-reparare-i964
http://www.edituradp.ro/carte/diagnosticarea-intretinerea-si-repararea-automobilului—i999
http://www.edituradp.ro/carte/automobile-constructie-intretinere-si-reparare-i964
http://www.edituradp.ro/carte/diagnosticarea-intretinerea-si-repararea-automobilului—i999
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-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  

-U.M. 01348 Bucureşti (Şoseaua Olteniţei nr.290, Sector 4, Bucureşti, tel. 

021/332.1297); 

-U.M. 01463 Floreşti (str. Avram Iancu nr. 370, loc. Floreşti, jud. Cluj, Tel. 
0264/265.869); 

-U.M. 01752 Sighişoara (str. N Filipescu nr. 3A, loc. Sighişoara, jud. Mureş, Tel. 
0265/770.050); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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—i999 

 

 

13. operator staţie meteo (grad plutonier) la U.M. 01458 Bârlad (1 funcţie): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01458 Bârlad (Str. Tecuciului,  nr.1-2, loc. 

Bârlad, jud. Vaslui, Tel. 0235/424.430); 

http://www.edituradp.ro/carte/automobile-constructie-intretinere-si-reparare-i964
http://www.edituradp.ro/carte/diagnosticarea-intretinerea-si-repararea-automobilului—i999
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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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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; 

 

14. subofiţer de geniu, specialist în aprovizionare energie electrică (grad plutonier major) la 
U.M. 01072 Braşov (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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 major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01072 Braşov (Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, loc. 

Braşov, jud. Braşov, Tel. 0268/415.937); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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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15. subofiţer de stat major în microstructură de învăţământ (grad plutonier adjutant 
principal) la U.M. 01512 Sibiu (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier adjutant principal; 

-nivel minim de studii:  

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei 
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi 
specializare ; 

sau 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de 
licenţă/echivalentă în orice domeniu şi specialitate şi studii universitare de master 
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în orice domeniu; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01512 Sibiu (str. Revoluţiei nr.3-5, loc. Sibiu, 

jud.Sibiu, Tel. 0269/432.990, int. 1145, Fax. 0269/215.554); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
18 din 10.01.2011; 

8.   Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 642 din 20.07.2005; 

9. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002, actualizată, privind protecţia informaţiilor clasificate; 

10. Legea nr. 167/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 12 aprilie 2002; 

11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25 din 25.02.2012 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, predarea-primirea 

gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I,  nr. 153 din 07.03.2012; 

12. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30 din 21 martie 2012 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară 
în Armata Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial 

al Romaniei nr. 229 din 5 aprilie 2012; 
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13. Ordinul comun al Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de 

utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la 

serviciile de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vieţii, publicat în Monitorul 

Oficial al Romaniei nr. 508 din 24 iulie 2012; 

14. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 650 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea 

Metodologiei cadru privind organizarea si funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în 

carieră în sistemul de învăţământ superior din România, publicat în Monitorul Oficial al 

Romaniei nr. 854 din 24 noiembrie 2014; 

15. Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3070 din 14 ianuarie 2015 pentru 

modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi 

orientare în carieră, în sistemul de învăţământ superior, în România, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei 
nr. 48 din 21 ianuarie 2015; 

16. Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 
vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, 
publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 48 din 21 ianuarie 2015; 

17. 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; 

18. www.armyacademy.ro (se accesează www.armyacademy.ro/manag_ed_doc.php, documente) 

 

16. subofiţer specialist aeronave fără echipaj la bord (grad plutonier major) la U.M. 01049 
Cluj-Napoca (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C” 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); se efectuează 
la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator 
Victor Anastasiu” Bucureşti; 

            -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: 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; 

http://www.armyacademy.ro/
http://www.armyacademy.ro/manag_ed_doc.php
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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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 35 din 04.12.1990 privind “Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a 
României”, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Codul aerian din 22 august 1997 (**republicat**) (*actualizat*); 

9. https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica; Aeroclubul României 

„Meteorologie aeronautică”, Ediţia 2013; 
 

17. subofiţer specialist în comunicaţii şi informatică - administrator sisteme/reţele (grad 
plutonier major) la U.M. 01028 Ghimbav (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01028 Gimbav (str. Aviatorilor nr. 22, loc. 

Gimbaj, jud. Brașov, Tel. 0268/475.331,  int. 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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Matthew J. Castelli, „Primii paşi în reţelele locale de calculatoare”, ed. CORINT, 2005; 
9. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
10. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 

11. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 

https://www.academia.edu/21631314/Meteorologie_aeronautica
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12. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 
 

18. subofiţer specialist în comunicaţii (grad plutonier major) la U.M. 01308 Bucureşti (6 
funcţii) şi U.M. 01348 Bucureşti (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  

-U.M. 01308 Bucureşti (Şos. Bucureşti-Măgurele nr. 33-35, sector 5, loc. Bucureşti, 

Tel. 021/420.0418, int. 724); 

-U.M. 01348 Bucureşti (Şoseaua Olteniţei nr.290, Sector 4, Bucureşti, 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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
9. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
10. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

 

 

 

19. subofiţer specialist în comunicaţii (grad plutonier) la U.M. 01671 Buzău (4 funcţii): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi:  
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          -orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare 

corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
şcoala de maiştri - nivelul 3 avansat de calificare din domeniul electric  

sau 

-orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare 

corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
şcoala postliceală - nivelul 3 avansat de calificare din domeniile: informatică, 
electronică, automatizări, energetică; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01671 Buzău (str. Unirii nr. 1-3, loc. Buzău, 

jud. Buzău, Tel. 0238/713.594); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
9. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
10. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

20. subofiţer specialist în cooperare civili-militari (grad plutonier major) la U.M. 02222 
Bucureşti (3 funcţii): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02222 Bucureşti (Şoseaua Olteniţei, nr. 227, 
Sector 4, Bucureşti, Tel. , 021/332.5435); 
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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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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; 

 

21. subofiţer specialist în cooperare civili-militari (grad plutonier major) la U.M. 02222 
Bucureşti (4 funcţii): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 02222 Bucureşti (Şoseaua Olteniţei, nr. 227, 
Sector 4, Bucureşti, Tel. , 021/332.5435); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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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22. subofiţer specialist în echipamente de electroalimentare (grad plutonier major) la U.M. 
01049 Cluj-Napoca (2 funcţii): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C” 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: 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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
9. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
10. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

23. subofiţer specialist în informatică (grad plutonier major) la U.M. 01308 Bucureşti (2 
funcţii) şi U.M. 01607 Cluj-Napoca (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris:  
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-U.M. 01308 Bucureşti (Şos. Bucureşti-Măgurele nr. 33-35, sector 5, loc. Bucureşti, 

Tel. 021/420.0418, int. 724); 

-U.M. 01607 Cluj-Napoca (str. Moş Ion Roată nr. 15, sector 5, loc. Cluj-Napoca, jud. 

Cluj, Tel. 0264/416670, int. 146, 127, 135); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Matthew J. Castelli, „Primii paşi în reţelele locale de calculatoare”, ed. CORINT, 2005; 
9. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
10. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
11. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
12. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 
24. subofiţer specialist în informatică (grad plutonier) la U.M. 01671 Buzău (3 funcţii): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi:  
          -orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător 
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de maiştri - nivelul 

3 avansat de calificare din domeniul electric  

sau 

-orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător 
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala postliceală - 
nivelul 3 avansat de calificare din domeniile: informatică, electronică, automatizări, 
energetică; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01671 Buzău (str. Unirii nr. 1-3, loc. Buzău, 

jud. Buzău, Tel. 0238/713.594); 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Matthew J. Castelli, „Primii paşi în reţelele locale de calculatoare”, ed. CORINT, 2005; 
9. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
10. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
11. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
12. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

25. subofiţer specialist în informatică (grad plutonier) la U.M. 01056 Braşov (4 funcţii): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01056 Braşov (str. Nicolae Titulescu, nr. 1, loc. 

Braşov, jud. Braşov, Tel. 0268/415.937; 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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; 
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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. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Matthew J. Castelli, „Primii paşi în reţelele locale de calculatoare”, ed. CORINT, 2005; 

9. Tom Thomas, „Primii paşi în securitatea reţelelor”, ed. CORINT, 2005. 
10. Alimpie Ignea ş.a. „Antene şi Propagare”, Editura de Vest, Timişoara, 2002; 
11. Eugen Mîrza „Radiodifuziune”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2001; 
12. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Editura Polirom, 2003. 

 

26. subofiţer specialist tanc (grad plutonier major) la U.M. 01459 Medgidia (2 funcţii): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01459 Medgidia (Str. Republicii nr. 102, loc. 

Medgidia, jud. Constanţa, Tel. 0241/814.267 int. 111,  Fax 0241/814.381); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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—i999 

 
 
27. subofiţer specialist tanc (grad plutonier major) la U.M. 01459 Medgidia (1 funcţie): 

-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-subofiţeri în rezervă; 

http://www.edituradp.ro/carte/automobile-constructie-intretinere-si-reparare-i964
http://www.edituradp.ro/carte/diagnosticarea-intretinerea-si-repararea-automobilului—i999
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-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate; 
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ. 

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: plutonier; 

-nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-condiţii specifice: permis de conducere minim categoria „C”; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01459 Medgidia (Str. Republicii nr. 102, loc. 

Medgidia, jud. Constanţa, Tel. 0241/814.267 int. 111,  Fax 0241/814.381); 

 

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, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

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—i999 

 

 

28. subofiţer sanitar (grad plutonier adjutant) la U.M. 01512 Sibiu (1 funcţie): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier adjutant; 

-nivel minim de studii: studii liceale de specialitate,cu diplomă de bacalaureat; 
-condiţii specifice: să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

http://www.edituradp.ro/carte/automobile-constructie-intretinere-si-reparare-i964
http://www.edituradp.ro/carte/diagnosticarea-intretinerea-si-repararea-automobilului—i999
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-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01512 Sibiu (str. Revoluţiei nr.3-5, loc. Sibiu, 

jud.Sibiu, Tel. 0269/432.990, int. 1145, Fax. 0269/215.554); 

 

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.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

9. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 
iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;  

10. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a 
datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, 
publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012; 

11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de 
practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea 
I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 

14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 
23.6, 24; 

12. Ordinul ministrului sănătăţii nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de 
lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de 
risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să 
fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat 
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile 
sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 791/07 octombrie 2016; 

14. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
1009/15 decembrie 2016; 

15. Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006; 
16. F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001.  
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29. subofiţer sanitar (grad plutonier major) la U.M. 01261 Piteşti (1 funcţie): 
-sursa de provenienţă a candidaţilor:     

-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: plutonier major; 

-nivel minim de studii: studii liceale de specialitate, cu diplomă de bacalaureat şi: 
         -studii postliceale finalizate cu certificat de calificare corespunzător 
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala postliceală - 
nivelul 3 avansat de calificare, domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, 
calificarea asistent medical generalist; 

-condiţii specifice: să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 

-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018; 

-testele eliminatorii de aptitudini:  

-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de 
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); 

         -evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018; 

-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;  

-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01261 Piteşti (str. str. Nicolae Dobrin nr. 2-4, 

loc. Piteşti, jud. Argeş, Tel. 0248/213.000 int. 109, 172); 

 

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.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

9. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 
iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;  

10. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a 
datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, 
publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012; 
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11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de 
practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea 
I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 
14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 
23.6, 24; 

12. Ordinul ministrului sănătăţii nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de 
lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de 
risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să 
fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat 
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile 
sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 791/07 octombrie 2016; 

14. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
1009/15 decembrie 2016; 

15. Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006; 
16. F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001.  

 

IV. 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 - se asigură candidaţilor prin grija unităţii militare unde se 

depune dosarul; 

    b) formular de bază - date personale - se asigură candidaţilor prin grija unităţii militare unde se 

depune dosarul; 

    c) certificatul de cazier judiciar, în original; 

    d) certificatul de naştere, în original şi copie; 
    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 şi, după caz, efectuarea pregătirii militare. 
    h) documente care atestă îndeplinirea celorlalte condiţii stabilite pentru fiecare funcţie scoasă 

la concurs, dacă este cazul, în original şi copie; 
    După verificarea documentelor prevăzute la lit. d), e), f) şi h), 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; 
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    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 probelor de concurs, în cazul în care 
aceasta se impune; 

    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 cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului; 
    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; 

    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; 

    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 lit. c) - k) 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. 

Etapa/proba 
de concurs 

Data/ora Observaţii 

1. 
Depunerea dosarelor de 

înscriere la concurs 
08.06.2018 -  

22.06.2018, ora 16.00 

La sediul unităţii unde se 
regăseşte funcţia scoasă la 

concurs - secretarul comisiei 

2. Verificarea îndeplinirii 

condiţiilor de participare la 
concurs şi afişarea rezultatelor 

22.06.2018 -  
27.06.2018, ora 16.00 

La sediul unităţii unde se 
regăseşte funcţia scoasă la 

concurs - comisia de concurs 

3. Depunerea contestaţiilor la 
rezultatele verificării îndeplinirii 

condiţiilor de participare la 
concurs 

28.06.2018,  
până în ora 16.00 

La sediul unităţii unde se 
regăseşte funcţia scoasă la 

concurs - secretarul comisiei 

4. Soluţionarea contestaţiilor la 
rezultatele verificării îndeplinirii 

condiţiilor de participare la 
concurs şi afişarea rezultatelor 

29.06.2018 -  
02.07.2018, ora 16.00 

La sediul unităţii unde se 
regăseşte funcţia scoasă la 

concurs - comisia de soluţionare 
a contestaţiilor 

5. 
Examinare medicală 

- test eliminatoriu - 
09 - 13.07.2018 

La unitatea sanitară din reţeaua 
M.Ap.N. indicată de către 
unitatea unde se regăseşte 
funcţia scoasă la concurs 

6. Evaluarea psihologică 
- test eliminatoriu - 

(participă numai cei declaraţi 
16 - 20.07.2018 

La Centrul Zonal de Selecţie şi 
Orientare indicat de către 
unitatea unde se regăseşte 
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Nr. 
crt. 

Etapa/proba 
de concurs 

Data/ora Observaţii 

„apt/admis” la proba anterioară) funcţia scoasă la concurs 

7. Evaluarea nivelului de 
pregătire fizică 

- test eliminatoriu - 

(participă numai cei declaraţi 
„apt/admis” la proba anterioară) 

16 - 20.07.2018 

La Centrul Zonal de Selecţie şi 
Orientare indicat de către 
unitatea unde se regăseşte 
funcţia scoasă la concurs 

8. Afişarea rezultatelor finale după 
desfăşurarea testelor eliminatorii 

de aptitudini 

23.07.2018 
între orele 08.00 - 16.00 

La sediul unităţii unde se 
regăseşte funcţia scoasă la 

concurs 

9. 
Testul scris 

25.07.2018 
între orele 12.00 - 15.00 

La sediul unităţii unde se 

regăseşte funcţia scoasă la 
concurs 

10. Afişarea baremelor de notare 

pentru testul scris 
25.07.2018 

între orele 15.00 - 16.00 

La sediul unităţii unde se 
regăseşte funcţia scoasă la 

concurs 

11. Afişarea rezultatului 
testului scris 

26.07.2018 
până la orele 16.00 

La sediul unităţii unde se 
regăseşte funcţia scoasă la 

concurs 

12. Depunerea contestaţiilor la 
rezultatele obţinute la testul 

scris 

27.07.2018 
între orele 08.00 - 16.00 

Prin cerere adresată în scris 
preşedintelui comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor 
13. Soluţionarea contestaţiilor cu 

privire la rezultatele obţinute la 
testul scris şi  

afişarea rezultatelor finale ale 
concursului 

30 - 31.07.2018 
până la orele 16.00 

La sediul unităţii unde se 
regăseşte funcţia scoasă la 

concurs 

 
 

VII. 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 tematica şi bibliografia recomandate, 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; 

http://www.forter.ro/
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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 
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 cadrelor militare în rezervă trebuie să fie cel mult egal cu gradul maxim care poate fi 

acordat la chemare în activitate. 

2. Pentru toate actele normative se va avea în vedere forma actualizată în urma revizuirilor, 
republicărilor, modificărilor şi/sau completărilor; 

 

 

  
 

 


