
 

 

 

ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare pe funcţia de  

consilier juridic grad II în cadrul Biroului juridic din U.M.02022 Constanţa 

 

 

          Postul pentru care se organizează examenul este consilier juridic grad II în cadrul Biroului 

juridic al U.M. 02022 Constanţa. 

 
Condiții de participare: 

- vechime în gradul profesional din care promovează – minim 6 luni; 

 

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

- cerere de participare 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: 24.07.2020, 

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, P.c.c. VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 

sau 0241/655651, int. 258.   

 

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 03.08.2020, începând cu ora 09.00, pav D6, încăperea nr. 224 (rezervă încăperea nr. 114). 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 04.08.2020, 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 05.08.2020, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana 

de contact, secretar, P.c.c. VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 258. 

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

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în data de 06.08.2020, până la ora 15.00. 

 

Bibliografia de examen: 

1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. „Instrucțiuni privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării 

Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 75/2009, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte 

de achiziții publice în domeniile apărării și securității, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările 

și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 



8. Legea-cadru nr. 153/2015 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice cu modificările și completările ulterioare - Anexa VI; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de 

acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din 

Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor; 

11. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, 

cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
     

 


