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TEMATICA BIBLIOGRAFIA 

1.  Îndatoririle și drepturile cadrelor militare. 
Interzicerea sau restrângerea exercițiului unor 
drepturi și libertăți. 
Recompense și sancțiuni. 
Proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și 
subofițerilor. 
Acordarea gradelor și  înaintarea cadrelor militare în 
gradele următoare. 
Trecerea în rezervă  sau direct în retragere a 
cadrelor militare. 
Limitele de vârstă și stagiile minime în grad. 

Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor 
militare, cu modificările și completările 
ulterioare. 

2.  Salarizarea: Salariile de bază și gradațiile; Alte 
drepturi salariale; Sporuri. 
Anexa nr. 6 – Familia ocupațională de funcții 
bugetare „Apărare, Ordine Publică și Securitate 
Națională”: Soldele de funcție și salariile de funcție. 

Legea nr. 153 din 28.06.2017  privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
cu modificările și completările ulterioare 

3.  Pensia de serviciu. 
Pensia de invaliditate. 
Pensia de urmaș. 

Legea nr. 223 din 24.07.2015  privind pensiile 
militare de stat, cu modificările și completările 
ulterioare 

4.  Informații secrete de stat.  
Informații secrete de serviciu 

Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția 
informațiilor clasificate, cu modificările și 
completările ulterioare 

5.  Atribuții. H.G.R nr. 1492 din 09.09.2004  privind 
principiile de organizare, funcționarea și 
atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu 
modificările și completările ulterioare 

6.  Concediul și indemnizațiile lunare pentru creșterea 
copilului, precum şi sprijinul lunar. 

OUG  nr. 111/2010 din  08.12.2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor, cu modificările și completările 
ulterioare 
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H.G.R nr. 52 din 19.01.2011  privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
OUG nr.111/2010, ambele cu modificările și 
completările ulterioare.. 

7.  Clasificarea informațiilor.  
Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la 
un nivel inferior de secretizare. 

H.G.R nr. 585 din 13.06.2002 privind aprobarea 
standardelor naționale de protecție a informațiilor 
clasificate în România, cu modificările și 
completările ulterioare 

8.  Organizarea Sistemului Național de Management al 
Situațiilor de Urgență. 

O.U.G nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de 
Urgență, cu modificările și completările 
ulterioare 

9.  Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. O.G nr. 27/2002 privind reglementarea 
activității de soluționare a petițiilor. 
O.M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de 
soluționare a petițiilor, primire în audiență și 
consiliere a cetățenilor în M.A.I. 

10.  Eliberarea certificatelor și adeverințelor. O.G nr. 33 din 30.01.2002 privind reglementarea 
eliberării certificatelor și adeverințelor de către 
autoritățile publice centrale și locale, cu 
modificările și completările ulterioare 

11.  Recrutarea cadrelor militare – anexa 2. 
Selecționarea cadrelor militare – anexa 3. 
Acordarea gradelor militare și înaintarea în gradul 
militar următor – anexa 6. 
Nașterea și modificarea raportului de serviciu, 
suspendarea din funcție și trecerea în rezervă a 
cadrelor militare – anexa 7. 
Sistemul de gestiune a datelor de personal – anexa 
9. 
Condițiile în care cadrele militare din MAI pot 
desfășura și alte activități remunerate în afara 
programului de lucru - anexa 10. 

O.M.A.I nr. 177 din 16.11.2016  privind 
activitatea de management resurse umane în 
unitățile militare ale MAI, cu modificările și 
completările ulterioare 

12.  Principii generale. Reguli de conduită. O.M.A.I nr. 1489 din 03.11.2006  privind 
aprobarea codului de etică și deontologie a 
personalului din IGSU și din structurile 
subordonate. 

 

NOTĂ  Tematica și bibliografia - Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate 
modificările și completările avute la data publicării anunțului de concurs 
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