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TEST GRILĂ 
concurs organizat pentru ocuparea postului de Ofiţer I din cadrul Serviciului Resurse Umane – 

Biroul Încadrare și Gestiune Resurse Umane  în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Dealul Spirii”Bucureşti-Ilfov, prin trecerea în corpul ofiţerilor  

a maiştrilor militari/subofiţerilor 

 

VARIANTA 1 

Indicaţiile comisiei de concurs cu privire la rezolvarea grilelor: 

Testul grilă de verificare a cunoştinţelor cuprinde 18 întrebări. 

Fiecare răspuns corect primeşte 0,50 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 9 (0,50x18). 

Un punct se acordă din oficiu. 

Fiecare întrebare conține un singur răspuns corect. 

Nu există întrebări care nu au nici o variantă corectă de răspuns. 

Indicarea răspunsului pe Foaia de răspuns se realizează prin marcarea cu „X” în rubrica 

corespunzătoare răspunsului corect, cu pix cu pastă de culoare albastră. 

Timpul alocat rezolvării testului grilă este de 90 de minute de la comunicarea subiectelor. 

Nu se fac corecturi pe foaia de răspuns, în caz de greșeală se solicită comisiei, un nou formular de 

răspuns; 

Nu se fac înscrisuri pe testul grilă. 

 

1) Cadrele militare în activitate au dreptul, anual, la un concediu pentru formare profesională, 

plătit, cu aprobarea comandantului unităţii militare de până la 

a) 5 zile lucrătoare; 

b) 10 zile lucrătoare; 

c) 15 zile lucrătoare. 

 

2) Cu cât timp înainte de a fi avansat în grad, la termen, un ofițer în activitate trebuie să fie 

încadrat într-o funcție prevăzută în statul de organizare cu grad superior celui pe care îl 

are? 

a) cel puțin 6 luni; 

b) cel puțin un an; 

c) cel puțin doi ani. 

 

3) Titularul unui post de conducere prevăzut cu grad de ofițer superior aflat în concediu 

peternal poate beneficia de solda de comandă în perioada menționată? 

a) da, doar 85% din solda de comandă; 

b) nu poate beneficia de solda de comandă, întrucât beneficiază de indemnizație pe 

perioada concediului paternal; 

c) da, beneficiază de solda de comandă. 
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4) Un cadru militar mutat în interesul serviciului de la ISU Prahova la ISU București-Ilfov a 

închiriat o locuință în garnizoana București-Ilfov, orașul Otopeni. Întrucât, acesta 

îndeplinește condițiile legale în vederea acordării compensației lunare pentru chirie, vă 

rugăm să precizați procentul din solda lunară de care poate beneficia cadrul militar, în 

acest sens. 

a) 40%; 

b) 45%; 

c) 50%. 

 

5) Maiştrii militari în activitate provin din: 

a) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea maiştrilor 

militari, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 39 lit. b) din Legea 80/1995; 
 

subofiţeri în activitate care au un stagiu neîntrerupt de cel puţin un an, în funcţii de 

exploatare, întreţinere şi reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de 

trecere în corpul maiştrilor militari şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin 

dispoziţie a şefului Statului Major al Apărării; 
 

maiştri militari în rezervă şi maiştri militari rezervişti voluntari, care au promovat 

testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului 

apărării naţionale, în vederea chemării sau rechemării în activitate; 
 

soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, absolvenţi ai instituţiilor sau unităţilor 

militare de învăţământ pentru formarea maiştrilor militari; 
 

soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, absolvenţi ai studiilor postliceale 

corespunzătoare specialităţilor militare şi ai cursului de formare a maiştrilor militari 

în activitate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; 
 

urmaşi ai personalului Ministerului Apărării Naţionale decedat în timpul şi din 

cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor 

acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale 

destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, care au vârsta de cel 

mult 45 de ani, absolvenţi ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităţilor 

militare, care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii 

stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; 
 

subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, răniţi în timpul şi din cauza 

acţiunilor militare desfăşurate în afara teritoriului statului român, absolvenţi ai 

studiilor postliceale corespunzătoare specialităţilor militare, care au promovat 

testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului 

apărării naţionale; 
 

soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, cu o vechime de cel puţin 15 ani în 

această calitate, absolvenţi ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităţilor 
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militare, care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii 

stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

 

b) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea maiştrilor      

militari, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 39 lit. b) din Legea 80/1995; 
 

subofiţeri în activitate care au un stagiu neîntrerupt de cel puţin un an, în funcţii de 

exploatare, întreţinere şi reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de 

trecere în corpul maiştrilor militari şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin 

dispoziţie a şefului Statului Major al Apărării; 
 

maiştri militari în rezervă şi maiştri militari rezervişti voluntari, care au promovat 

testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului 

apărării naţionale, în vederea chemării sau rechemării în activitate; 
 

soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, absolvenţi ai instituţiilor sau unităţilor 

militare de învăţământ pentru formarea maiştrilor militari; 

soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, absolvenţi ai studiilor postliceale 

corespunzătoare specialităţilor militare şi ai cursului de formare a maiştrilor militari 

în activitate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; 
 

urmaşi ai personalului Ministerului Apărării Naţionale decedat în timpul şi din 

cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor 

acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale 

destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, care au vârsta de cel 

mult 45 de ani, absolvenţi ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităţilor 

militare, care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii 

stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; 
 

persoane care au vârsta de cel mult 45 de ani, au promovat testele de aptitudini şi 

îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor 

componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale 

şi care au pregătire de nivel liceal, postliceal sau superior. 
 

subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, răniţi în timpul şi din cauza 

acţiunilor militare desfăşurate în afara teritoriului statului român, absolvenţi ai 

studiilor postliceale corespunzătoare specialităţilor militare, care au promovat 

testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului 

apărării naţionale; 
 

soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, cu o vechime de cel puţin 15 ani în 

această calitate, absolvenţi ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităţilor 

militare, care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii 

stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

 

c) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea maiştrilor      

militari, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 39 lit. b) din Legea 80/1995; 
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subofiţeri în activitate care au un stagiu neîntrerupt de cel puţin un an, în funcţii de 

exploatare, întreţinere şi reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de 

trecere în corpul maiştrilor militari şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin 

dispoziţie a şefului Statului Major al Apărării; 
 

maiştri militari în rezervă şi maiştri militari rezervişti voluntari, care au promovat 

testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului 

apărării naţionale, în vederea chemării sau rechemării în activitate; 
 

soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, absolvenţi ai instituţiilor sau unităţilor 

militare de învăţământ pentru formarea maiştrilor militari; 

soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, absolvenţi ai studiilor postliceale 

corespunzătoare specialităţilor militare şi ai cursului de formare a maiştrilor militari 

în activitate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; 
 

urmaşi ai personalului Ministerului Apărării Naţionale decedat în timpul şi din 

cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor 

acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale 

destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, care au vârsta de cel 

mult 45 de ani, absolvenţi ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităţilor 

militare, care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii 

stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; 
 

persoane care au vârsta de cel mult 45 de ani, sunt absolvente cu diplomă de licenţă 

ale unei instituţii de învăţământ superior, cu profil corespunzător specialităţilor 

militare, au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite 

prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării 

naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale; 
 

subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, răniţi în timpul şi din cauza 

acţiunilor militare desfăşurate în afara teritoriului statului român, absolvenţi ai 

studiilor postliceale corespunzătoare specialităţilor militare, care au promovat 

testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului 

apărării naţionale; 
 

soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, cu o vechime de cel puţin 15 ani în 

această calitate, absolvenţi ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităţilor 

militare, care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii 

stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

 

6) Componenţa nominală a comisiei de concurs constituită la nivelul unui inspectorat 

județean pentru situații de urgență pentru ocuparea unui post vacant de execuție prevăzut 

cu grad de ofițer, precum şi desemnarea secretarului acesteia se stabilesc prin 

ordin/dispoziţie al/a persoanei care le constituie,  

a) cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii primei probe/probei de concurs; 
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b) cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data verificării dosarelor de recrutare; 

c) cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data susţinerii primei probe/probei de 

concurs. 

 

7)  Înaintarea în grad pentru merite deosebite se face în următoarele condiţii: 

a) a împlinit cel puţin jumătate din stagiul minim în grad; este apreciat în această 

perioadă cu calificativul de cel puţin «Foarte Bun»; 

b) a împlinit cel puţin jumătate din stagiul minim în grad; s-a distins prin modul de 

îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă; este apreciat 

în această perioadă cu calificativul de cel puţin «Bun»; 

c) a împlinit cel puţin jumătate din stagiul minim în grad; s-a distins prin modul de 

îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă; este apreciat 

în această perioadă cu calificativul de cel puţin «Foarte Bun». 

 

8) Cine prezintă inspectorului șef (persoana competentă să aprobe împuternicirea) nota și 

fișa postului pentru un post de conducere vacant aflat în subordinea nemijlocită  a 

acestuia? 

a) primul adjunct al inspectorului șef; 

b) structura de resurse umane; 

c) nu este cazul, în această situație se emite direct ordinul de împuternicire de către 

Structura de Resurse Umane. 

 

9) Ce niveluri de secretizare li se pot atribui informațiilor clasificate din clasa secrete de stat? 

a) strict secret de importanta deosebita, strict secrete, secrete; 

b) strict secret de importanta deosebita, strict secrete, secrete, secrete de serviciu; 

c) strict secrete, secrete. 

 

10) Dispozițiile Ordinului nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu 

modificările și completările ulterioare se aplică soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 

a) numai în părţile referitoare la analiza postului, gestiunea datelor de personal și 

aprecierea de serviciu; 

b) numai în părţile referitoare la analiza postului şi gestiunea datelor de personal; 

c) nu se aplică. 

 

11) Precizați care sunt documentele cu caracter personal din dosarul personal potrivit 

Ordinului nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și 

completările ulterioare: 

a) dosarul de recrutare/candidat; documentele de atestare a studiilor, în copie 

legalizată sau certificată pentru conformitate; câte o fotografie color cu 

dimensiunile 9X12 cm în ţinută civilă şi în uniformă militară; declaraţia de 

avere;declaraţia de interese; 
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b) dosarul de recrutare/candidat; documentele de atestare a studiilor, în copie 

legalizată sau certificată pentru conformitate;contractul de muncă, fișa potului, câte 

o fotografie color cu dimensiunile 9X12 cm în ţinută civilă şi în uniformă militară; 

declaraţia de avere;declaraţia de interese; 

c) dosarul de recrutare/candidat; documentele de atestare a studiilor, în copie 

legalizată sau certificată pentru conformitate, fișa postului, câte o fotografie color 

cu dimensiunile 9X12 cm în ţinută civilă şi în uniformă militară; declaraţia de 

avere;declaraţia de interese. 

 

12) Potrivit Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, un cadru militar în 

activitate, care îndeplinește, prin împuternicire, atribuţiile unei funcţii prevăzută cu soldă 

de comandă beneficiază, pe perioada împuternicirii: 

a) de solda de funcţie, de solda de comandă și de solda de grad corespunzător 

funcţiei în care sunt împuternicit; 

b) de solda de funcţie în procent de 50%, de solda de comandă și de solda de grad 

corespunzător funcţiei în care sunt împuternicit; 

c) de solda de funcţie şi de solda de comandă corespunzător funcţiei în care este 

împuternicit. 

 

13) În conformitate cu prevederile Legii nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare 

de stat, cu modificările și completările ulterioare vă rugăm să precizați care este reducerea 

vârstei pentru o activitate realizată în condiţii de muncă deosebite timp de 8 ani, pentru un 

militar care îndeplinește condițiile pentru a beneficia de pensie de serviciu. 

a) 1 an și 6 luni; 

b) 2 ani; 

c) 2 ani și 6 luni. 

    

14) Calificativele care se acordă pentru evaluarea personalului contractual sunt: 

a) foarte bun, bun, corespunzator, necorespunzator; 

b) foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător; 

c) foarte bine, bine, corespunzator, nesatisfăcător. 

15) Recompensele morale care se pot acorda cadrelor militare în rezervă, pe timpul cât 

sunt concentrate sau mobilizate, ori în retragere sunt: 

a) Mulţumiri, felicitări, distincţii onorifice, altele decât cele reglementate de 

prevederile legale privind sistemul naţional de decoraţii al României; 

b) Mulţumiri, felicitări, citare prin ordin de zi pe unitate, distincţii onorifice, altele 

decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul naţional de decoraţii 

al României; 

c) Mulţumiri, felicitări, diplome de merit, distincţii onorifice, altele decât cele 

reglementate de prevederile legale privind sistemul naţional de decoraţii al 

României. 
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16) Petiţiile greşit îndreptate către conducerea MAI, instituţiile MAI sau unităţile 

aparatului central, de petenţi sau de alte autorităţi sau instituţii publice: 

a) nu se soluționează, fiind clasate de compartimentul pentru relaţii cu publicul; 

b) sunt redirecţionate de compartimentul pentru relaţii cu publicul, în termen de cel 

mult 10 zile de la data înregistrării, autorităţilor sau instituţiilor publice competente; 

c) sunt redirecţionate de compartimentul pentru relaţii cu publicul, în termen de cel 

mult 5 zile de la data înregistrării, autorităţilor sau instituţiilor publice competente. 

 

17) Inspectoratul județean pentru situații de urgență este condus de şeful inspectoratului, 

numit în condiţiile legii, la propunerea prefectului. Şeful inspectoratului are calitatea de: 

a) ordonator principal de credite; 

b) ordonator secundar de credite; 

c) ordonator terţiar de credite. 

 

18) În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 321 din 12 octombrie 2007 pentru 

aplicarea, în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a unor dispoziţii 

din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, cu modificările 

și completările ulterioare, durata modulului perfecţionării instruirii de specialitate este: 

a) de cel puţin 4 săptămâni;  

b) de cel puţin 8 săptămâni;  

c) de cel puţin 9 săptămâni.  

 

 

ÎNTOCMIT 

COMISIA DE CONCURS 

 

     

 


