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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ŞEF SERVICIU I
LA SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr.
crt.

1

2

Tematică

Bibliografie

Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;
Interzicerea şi restrângerea exercitării unor drepturi şi
libertăţi;
Recompense şi sancţiuni;
Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor;
Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în
gradele următoare;
Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a
cadrelor militare.
Salarizarea: Salariile de bază şi gradaţiile; Alte drepturi
salariale; Sporuri;
Anexa VI: - Familia ocupaţională de funcții
bugetare”Apărare, Ordine Publică şi Securitate
Naţională”: solde de funcţie şi salariile de funcţie

Legea nr. 80 din 1995 privind Statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările
ulterioare.

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice

3

Dispoziţii generale;
Sistemul pensiilor militare de stat.

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare
de stat.

4

Dispozitii generale; Definiții; Informații secrete de stat;
Informații secrete de serviciu.

Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind
protectia informatiilor clasificate.

5

Obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor privind
securitatea şi sănătatea muncii.

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă.

6

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii
şi sănătăţii în muncă;
Servicii de prevenire şi protecţie;
Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi
sănptate în muncă;
Instruirea lucrătorilorîn domeniul securităşii şi sănătăţii
în muncă;
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi
evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor
periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi
raportarea bolilor profesionale.

Norme metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr.319/2016, aprobate prin HG
nr.1425/2006.

Supravegherea sănătăţii lucrătorilor, inclusiv a celor din
Ministerul Afacerilor Interne.

HG nr.355/2007 privind supravegherea
sănătăţii lucrătorilor.
OMAI nr.291/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind supravegherea
sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Afacerilor
Interne.

7
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OUG nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare.
Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13
iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor
naționale de protecție a informațiilor
clasificate în România .

8

Organizarea Sistemului Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă.

9

Reguli generale privind evidenta, întocmirea, pastrarea,
procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul,
transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate.

10

Codul de etică şi deontologie al personalului din IGSU şi
din structurile subordonate.

Ordinul nr. 1489/2006 pentru aprobarea
codului de etică şi deontologie al personalului
din IGSU şi din structurile subordonate.

11

Dispoziții generale privind unele activități de
management resurse umane.
Activități de analiză a postului și de întocmire a fișei
postului;
Selecționarea cadrelor militare – Metodologia privind
organizarea și desfășurarea examenelor/concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante;
Formarea profesională a cadrelor militare;
Exercitarea tutelei profesionale a cadrelor militare;
Naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu,
suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă a cadrelor
militare;
Metodologia privind aprecierea cadrelor militare .

OMAI nr.177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile
militare ale MAI.

12

Stabilirea structurilor organozatorice;
Modificarea statelor de organizare;
Regulamentul de organizare şi funcţionare.

OMAI nr.105 /2013 privind activitatea de
planificare structurală şi management
organizatoric în unităţile MAI.

13

Concediul şi indemnizaţiile lunare pentru creşterea
copilului, precum şi sprijinul lunar.

HG nr.52/2011 privind aprobarea standardelor
naționale de aplicare a prevederilor OUG
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copilului.

14

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

HG nr.585/2002 privind aprobarea
standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România.

15

Stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii
deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice
pentru cadrele militare în activitate.

HG nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor
de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite,
condiţii speciale şi alte condiţii, specifice
pentru cadrele militare în activitate.

16

Reglementarea activăţii de soluţionare a petiţiilor.

OG nr.27 /2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor.

17

Activităţiile desfăşurate la nivelul MAI de către
personalul responsabil cu implementarea prevederilor
legale referitoare la declaraţiile de avere şi de interese.

18

Oragnizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi a
consiliilor judecată.

19

Relaţiile între militari;
Învoiri, perimisii, concedii.
Rapoarte personale.

OMAI nr.124/2011 privind activităţiile
desfăşurate la nivelul MAI de către personalul
responsabil cu implementarea prevederilor
legale referitoare la declaraţiile de avere şi de
interese.
OMAI nr.119/2016 pentru aprobarea
Regulamnetului privind organizarea şi
funcţionarea consiliilor de onare şi consiliilor
de judecată în unităţile militarea ale
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi
pentru reglemetarea unor măsuri în domeniul
regimului disciplinar al personalului militar
din Ministerului Afacerilor Interne.
Ordinul M38/2016 pentru aprobarea RG-1
Regulamentul de ordine interioară în unitate.
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20

Recopmpense morale şi materiale care se pot acorda
cadrelor militare;
Abaterile de la disciplina militară;
Sancţiunile disciplinare.

Ordinul M64/2013 pentru aprobarea
Regulamnetului disciplinei militare.

21

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;
Timpul de lucru;
Concediile;
Salarizarea;
Sănătatea şi securitatea în muncă;
Formarea profesională.

Lege nr.53 /2003 republicată (codul muncii).

22

Pensii.

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice.

23

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
personalului contractual încadrat în Ministerul
Administraţiei şi Internelor.

OMAI nr.94/2011 privind evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale
personalului contractual încadrat în Ministerul
Administraţiei şi Internelor.

Comisia concurs
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