
 
 
 
 
 

A N U N Ţ 

 Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din Ministerul 
Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie vacante, în data de 23.12.2021. 

Funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul de recrutare: referent clasa III, 
grad profesional superior, coeficient 1,70, în Secția asistență veterani de război din cadrul Direcţiei 
calitatea vieţii personalului 

 a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului. 

 Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

 Probele concursului şi datele desfăşurării acestora sunt: 
- proba scrisă: în data de 23.12.2021, ora: 10.00;  
- interviul: în data de 29.12.2021, ora: 10.00; 

Condiţiile generale de participare la concurs a candidaţilor sunt cele prevăzute la art. 465 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 Condiţiile specifice de participare la concurs a candidaţilor sunt:  
 - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
 - vechime necesară ocupării funcție publice: cel puțin 7 ani; 
 - pentru persoana declarată “Admis” la concurs se va solicita eliberarea autorizaţiei de acces la 

informaţii clasificate naţional pentru nivelul – “SECRET”, corespunzător fişei postului. 

 Locul desfăşurării concursului: sediul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi 
calitatea vieţii personalului, situat în strada Izvor nr. 110, sector 5, Bucureşti.  

 Locul de depunere al dosarelor: sediul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi 
calitatea vieţii personalului, situat în strada Izvor nr. 110, sector 5, Bucureşti, telefon 021.410.40.40 
interior 1011/106. 

 Termenul de depunere al dosarelor: 20 de zile de la data publicării, respectiv în perioada 
23.11.2021-13.12.2021, până la ora 15.00. 

Condiţiile specifice privind ocuparea funcţiei publice: 
- nivel de acces la informaţii clasificate: SECRET 
 

Tematica și Bibliografia 
Tematica: 
Constituţia României, republicată – în integralitate; 
Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - în integralitate; 
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare - în integralitate; 
Calitatea de veteran de război și văduvă de război , drepturile veteranilor de război și văduvelor de 

război; 
Felul și cuantumul indemnizațiilor și sporurilor ce se acordă invalizilor de război, veteranilor de 

război și văduvelor de război, persoanele îndreptățite să primească indemnizația, perioadele asimilate luate 
în considerare la acordarea sporurilor 

Bibliografia 
- Constituţia României, republicată – în integralitate; 
Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor 

de război, republicată; 



- Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor veteranilor și văduvelor 
de război, cu modificările şi completările ulterioare. 

Atribuțiile postului prevăzute în fișa de post: 
1. Analizează şi rezolvă, conform repartiţiei făcute de şeful secţiei, cererile, sesizările şi reclamaţiile 

veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor de veterani de război, referitoare la: 
- identificarea situaţiei militare şi stabilirea calităţii de veteran de război, văduvă de război şi 

văduvă de veteran de război; 
- identificarea situaţiei privind decorarea veteranilor de război cu ordine, medalii sau cruci de 

război; 
- împroprietărirea cu loturi agricole sau locuri de casă; 
- asigurarea drepturilor băneşti şi a serviciilor gratuite. 

2. Formulează şi transmite răspunsuri la cereri, sesizări şi reclamaţii primite de la autorităţi publice. 
3. Verifică şi propune avizarea/neavizarea documentelor înaintate de comisiile pentru reconstituirea 

situaţiei militare cu martori. 
4. Fundamentează necesarul de resurse materiale şi financiare ce trebuie asigurate de Ministerul 

Apărării Naţionale pentru susţinerea activităţilor Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război. 
5. Actualizează şi ţine evidenţa bazei documentare şi legislative necesare fundamentării soluţiilor 

problematicii veteranilor. 
6. Participă la îndeplinirea atribuţiilor secţiei referitoare la: 

- verificarea sesizărilor privind ilegalitatea unor fapte comise de unii cetăţeni în stabilirea 
calităţii de veteran; 

- crearea de baze de date necesare pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a atribuţiilor 
funcţionale (pentru veteranii de război, văduvele de război); 

- crearea bazelor de date specifice veteranilor, necesare Ministerului Apărării Naţionale. 
7. Participă la organizarea festivităţilor comemorative şi de cinstire a eroilor la monumentele 

ridicate în memoria acestora. 

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la secretarul comisiei de concurs, până la data de 
13.12.2021 ora 15.00 și conține în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexă la anunț (formularul de înscriere este postat pe site-ul 
instituției în format editabil); 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copia diplomei de studii/bacalaureat, ale certificatelor şi/sau altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
e) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 

să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei; 
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
g) cazierul judiciar; 
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu 
dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie 
însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. 

Copiile documentelor prevăzute la literele a) – f) și h) precum şi copia certificatului de încadrare 
într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere, cu obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu 
de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

 
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs - funcţionar public Ilie Mariana, telefon 

021/410.40.40, interior 1011/106 
 

 
 

Data publicării: 23.11.2021, ora: 15:30 
 


