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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
pentru concursurile privind ocuparea posturilor vacante de ofițeri de execuție  prin  

încadrare directă și / sau trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor  
din cadrul Compartimentelor Tehnice 

 

 

 

1. Legea 80 din 1995 privind statutul cadrelor militare 
Tematica: 
 Capitolul II - Îndatoririle și drepturile cadrelor militare 

 
2. Ordonanța Guvernului nr. 121 din 1998 privind răspunderea militară a 
militarilor 
Tematica: 
 Capitolul I – Dispoziţii generale 
 Capitolul II – Răspunderea materiala 
 Capitolul III – Stabilirea şi recuperarea pagubelor 
 
3. H.G. nr. 1492 din 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi 
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste 
Tematica: integral 

 
4. Ordonanța Guvernului nr. 21 din 2004 privind Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență 
Tematica: 
 Capitolul I – Dispoziţii generale 
 Capitolul II – Organizarea Sistemului Naţional 
 Capitolul III – Atribuţiile componentelor Sistemului Naţional 
 Capitolul IV – Asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
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5. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 599 din 2008 pentru aprobarea 
Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I., 
cu completările și modificările ulterioare. 
Tematica:  
 Capitolul  I – Asigurarea tehnică de autovehicule 
 Capitolul II - Norme de consum materiale tehnice 

 
 

6. Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 2224/2020 pentru 
aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de 
identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor 
utilizate la acestea – RNTR 2 
Tematica:  
 Capitolul I – Dispoziţii generale - Secţiunea a 2-a – Definiţii şi abrevieri 
 Capitolul I – Dispoziţii generale -Secţiunea a 3-a – Definirea categoriilor de 

folosinţă 
 
 

7. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 2.131 
din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea 
operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de 
reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, 
precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9 
Tematica:  
 Capitolul I – Dispoziţii generale 
 Anexa nr. 1 - II. Clasificarea operatorilor economici în funcţie de tipul şi 

complexitatea activităţii 
 
 

8. ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**)privind regimul 
drumurilor 
Tematica:  

 Capitolul I – Dispoziţii generale – Clasificarea şi încadrarea drumurilor 
 Capitolul II – Administrarea drumurilor  - Secţiunea a IV-a - Condiţii de 

exploatare a drumurilor 
 Anexa nr. 2 – Mase şi dimensiuni maxime admise în circulaţie şi 

caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere 
 Anexa nr. 3 – Mase şi dimensiuni maxime admise şi caracteristicile conexe ale 

vehiculelor rutiere, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 
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9. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 636/2008 pentru aprobarea 
Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare 
de nave din MAI, cu modificările și completările ulterioare. 
Tematica:  
 Capitolul  I – Asigurarea tehnică de marina 
 Capitolul II - Norme de consum materiale tehnice 
 Capitolul III – Exploatarea şi repararea aparaturii de navigaţie şi de transmisiuni 

 
10. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1.472 din 24 septembrie 2018 
pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară 
Tematica:  
 Capitolul I - Domeniu de aplicare, definiţii şi zone de navigaţie 
 Capitolul II - Certificate de navigaţie 
 Capitolul III – Identificarea navelor, inspecţii şi cerinţe tehnice modificate 

 
11. Instrucțiunea Ministrului Afacerilor Interne nr. 167/2009 privind scoaterea 
din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului 
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare 
Tematica: integral 

 
12. Hotărârea Guvernului nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea 
bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, 
aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne 
Tematica: integral 

 
13. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 231/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii 
patrimoniului unităților Ministerului Afacerilor Interne; 
Tematica: integral 

 
14. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 
Tematica: integral 

 
 
15. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 53/2017 privind acceptarea 
donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul 
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare 
Tematica: integral 
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16. Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice 
Tematica: 
 Capitolul I – Dispoziţii generale - Secţiunea 1 - Obiect, scop şi principii 
 Capitolul I – Dispoziţii generale -  Secţiunea a 4-a - Domeniu de aplicare 
 Capitolul III - Modalităţi de atribuire - Secţiunea 1 - Procedurile de atribuire 
 Capitolul III - Modalităţi de atribuire - Secţiunea a 2-a – Instrumente şi tehnici 

specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică - Paragraful 1 - Acordul-
cadru 

 Capitolul IV – Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire - Secţiunea 1 
– Consultarea pieţei 
 

17. Hotărârea Guvernului nr. 395 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
Tematica: 
 Capitolul II – Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice - Secţiunea a 

2-a – Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire 
 Capitolul II – Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice - Secţiunea a 

3-a – Consultarea pieţei 
 Capitolul III – Realizarea achiziţiei publice - Secţiunea a 7-a – Instrumente şi 

tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică - Paragraful 1 - 
Acordul-cadru 

 Capitolul III – Realizarea achiziţiei publice - Secţiunea a 9-a - Comisia de 
evaluare şi modul de lucru al acesteia 

 Capitolul III – Realizarea achiziţiei publice - Secţiunea a 10-a - Procesul de 
verificare şi evaluare 

 
18. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.126 din 19 august 2016pentru 
aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne 
Tematica:  
 Capitolul I – Reguli generale - Secţiunea a 4-a – Utilizarea unor 

formulare/documente 
 Capitolul II – Reguli privind contabilitatea bunurilor 

 
19. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Tematica: 
 Capitolul 3 – Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea 
informațiilor clasificate 
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20. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002privindprotecţiainformaţiilorclasificate 
Tematica: integral 
 
NOTĂ: Se va studia varianta actualizată a legislației menționate, care să cuprindă 
toate modificările și completările ulterioare intervenite asupra actelor normative 
respective, până la data publicării anunțului. 
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