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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A 

POSTULUI DE SUBOFIŢER TEHNIC PRINCIPAL LA SERVICIUL RESURSE 
UMANE – COMPARTIMENTUL ÎNCADRARE-GESTIUNE PERSONAL 

 
TEMATICĂ:  

1. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor 
drepturi şi libertăţi. Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor. Acordarea 
gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare. Trecerea în rezervă sau direct în 
retragere a cadrelor militare. Stagiile minime în grad. 

2. Recompense. Abateri de la disciplina militară. Sancţiuni disciplinare. 
3. Activităţi de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului. Selecţionarea cadrelor militare. 

Naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă a 
cadrelor militare. Sistemul de gestiune a datelor de personal. 

4. Dispoziţii generale. Sistemul pensiilor militare de stat: Pensia de serviciu. Pensia de 
invaliditate. Pensia de urmaş. 

5. Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare. 
6. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Reguli speciale privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 
7. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi 

nivelurilor de secretizare. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, 
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate. 

8. Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului general pentru Situaţii de Urgenţă.  
9. Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor de urgenţă profesioniste.  
10. Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 
11. Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare. Organizarea şi funcţionarea consiliilor de 

judecată. 
12. Încheierea contractului individual de muncă. Executarea contractului individual de muncă. 

Modificarea contractului individual de muncă. Suspendarea contractului individual de muncă. 
Încetarea contractului individual de muncă. Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale 
salariaţilor. Răspunderea disciplinară. 

13. Declararea averii și a intereselor. Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de 
avere şi declaraţiile de interese. 

14. Concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele 
armate. 
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BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordinul M 64/2013 pentru aprobarea Regulamentului Disciplinei Militare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile 

militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordinul comun nr. M.24/30/8147/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului 

de pensionare cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Hotărârea Guvernului României 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu 
modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi 
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordinul M.A.I. nr. 119/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată în unităţile militare din Ministerul 
Afacerilor Interne, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului 
disciplinar al personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

12. Legea nr. 53/2003 Republicată – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;      
13. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcâiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte 
normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Hotărârea Guvernului 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi 
subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Notă: Pentru tematică şi bibliografie se vor avea în vedere actele normative 
în vigoare, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării 
anunţului ! 
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