
                                

ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare pe funcţia de  

expert gr. III în Birou achiziţii publice din U.M.02022  

 

               Postul pentru care se organizează examenul este expert gr. III în Birou achiziţii publice din 

cadrul U.M. 02022 Constanţa. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la examen adresată comandantului U.M. 02022 Constanţa;  

- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, 

certificate pentru conformitate cu originalul. 

 

Data limită până la care se poate depune cererea de înscriere la examen este: 15.05.2019, 

ora 15.30. 

 

Cererea de înscriere la examen se depune la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, 

localitatea Constanţa, persoana de contact, secretar, Lt.cdor  Ciprian BALAN, telefon 0241/655650 

sau 0241/655651, int. 121.   

 

Tipul probei de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

1. Probă scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa 

în data de 23.05.2019, începând cu ora 13.00, sala nr. 114, etaj. 1. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 27.05.2019, până la ora 15.00, la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 28.05.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana 

de contact, secretar, Lt.cdor  Ciprian BALAN, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în data de 30.05.2019, până la ora 15.00. 

 

Bibliografia de examen: 

1.  Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările ulterioare; 

2.  Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 98/2016 cu 

modificările ulterioare; 

3.   Hotărârea de Guvern nr. 114/2011 aprobată prin Legea 195/2012 privind atribuirea anumitor 

contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii;  

4.  Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

5. Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual  în 

Ministerul Apărării Naţionale, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97; 

   7. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   8. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   9. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 

  10. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

  11. Instructiunea nr. 2/21.12.2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/ 

sectorială; 

  12. Ordinul 1581/23.10.2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale 

intermediare de evaluare aferente procedurilor de atibuirea contractelor de achiziţie publică/ 

acordurilor-cadru, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări 

şi concesiune de servicii. 

https://dmru.mapn.ro/pages/view/97


 

Tematică de examen: 

REGLEMENTĂRI ŞI TEMATICĂ DE SPECIALITATE 

 Legea 98/2016 privind achiziţiile publice completată cu modificările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 98/2016 cu 

modificările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 114/2011 aprobată prin Legea 195/2012 privind atribuirea anumitor 

contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii;  

 Instructiunea nr. 2/21.12.2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/ 

sectorială; 

 Ordinul 1581/23.10.2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale 

intermediare de evaluarte aferente procedurilor de atibuirea contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de  

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; 

 Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie public, a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

1. Legea nr. 53/2003, „Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Încheierea contractului individual de muncă, art. 10 – 36; 

 Executarea contractului individual de muncă, art. 37 – 40; 

 Modificarea contractului individual de muncă, art. 41 – 48; 

 Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49 – 54; 

 Încetarea contractului individual de muncă, art. 55 – 81; 

 Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111 – 124; 

 Concediile, art. 144 – 158; 

 Sănătate şi securitate în muncă, art. 175 – 182; 

 Răspundere disciplinară, art. 247 – 252. 

2. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual  în 

Ministerul Apărării Naţionale: 

 Sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97 

3. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6 – 23; 

4. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19 – 22 

5. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate secrete de 

serviciu: 

 Protecţia informaţiilor ,,secret de serviciu”, art. 2 – 4, 8, 12, 14 

6. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Clasificarea informaţiilor, art. 4, 25 – 28 

 Accesul la informaţii clasificate, art. 41 – 50, 108 – 117, 140 – 146 

https://dmru.mapn.ro/pages/view/97

