Concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de conducere de şei'
birou grad II, Biroul planificare activităţi din Secţia coordonare activităţi NATO şi UE
Proba scrisă
Test Grilă
Varianta 1

1. Precizaţi care dintre următoarele structuri nu fac parte din structura de comandă a NATO
a. Comandamentul Aliat pentru Operaţii - ACO
b. Comandamentul Aliat pentru Transformare - ACT
c. Agenţiile NATO
d. Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE
2. Structura de forţe a NATO este pusă la dispoziţie de:
a. structura de comandă a NATO
b. statele membre NATO prin procesul de generare a forţei
c. delegaţiile permanente la sediul NATO din Bruxelles
d. nu are structură de forţe deoarece este o organizaţie politico-militară
3. Prin Secretariatul Militar Internaţional (IMS) este asigurată:
a. Activitatea în teatrele de operaţii
b. Activitatea Comitetului Militar
c. Activitatea tuturor comitetelor şi grupurilor de lucru din cadrul NATO
d. Activitatea Secretarului General al NATO pe domeniul militar
4. Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE
a. asigură comanda la nivel tactic - operativ
b. asigură comanda la nivel strategic
c. asigură comanda tuturor agenţiilor NATO
d. nu are rol de comandă în cadrul NATO
5. Consiliul Nord Atlantic se poate reuni la nivelul:
a. Preşedinţilor de state şi de guverne ale statelor membre NATO
b. Ambasadorilor din statele membre NATO acreditate în Belgia
c. Reprezentanţilor militari permanenţi la NATO
d. La orice nivel cu condiţia ca fiecare stat Aliat să fie reprezentat
6. Reprezentarea Aliaţilor în Comitetul Militar NATO poate fi asigurată:
a. doar de personal militar cu gradul minim de general cu două stele
b. doar de personal civil cu rang de ambasador
c. de personal militar sau civil în cazul Aliaţilor fără forţe militare
d. de personal civil sau militar în funcţie de disponibilitatea acestora
7. Centrul politic şi administrativ al NATO este asigurat de:
a. Comandamentul Aliat pentru Operaţii - ACO
b. Comandamentul Aliat pentru Transformare - ACT
c. Comandamentul NATO din Bruxelles

d. Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE
8. Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este exercitată:
a. pentru o perioadă de 6 luni, prin rotaţie, de fiecare stat membru
b. pentru o perioadă de 1 an şi 6 luni, prin rotaţie, în format trio state membre
c. pentru o perioadă de 1 an, prin rotaţie, de fiecare stat membru
d. pentru o perioadă de 6 luni, prin rotaţie, de câte un grup de state membre
9. Şefii Statelor Majore ale UE alcătuiesc:
a. Comitetul Militar al Uniunii Europene
b. Statul Major al Uniunii Europene
c. Grupul Politico-militar
d. Agenţia Europeană de Apărare
10. Comitetul de coordonare este condus de:
a. ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe
sau, în absenţa acestuia, de persoana cu funcţie de conducere desemnată de
acesta;
b. primul ministru sau, în absenţa acestuia, de ministrul delegat pentru afaceri
europene din Ministerul Afacerilor Externe;
c. primul ministru sau, în absenţa acestuia, de ministrul afacerilor externe;
d. ministrul afacerilor externe sau, în absenţa acestuia, de ministrul delegat pentru
afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe.
11. Componenţa Consiliului interministerial pentru pregătirea şi exercitarea preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene include între alţii:
a. Prim-ministru; Ministrul afacerilor externe; Ministrul afacerilor interne; Ministrul
Transporturilor; Ministrul justiţiei;
b. Prim-ministru; Ministrul afacerilor externe; Ministrul afacerilor interne; Ministral
Transporturilor; Ministrul Fondurilor Europene;
c. Prim-ministru; Ministrul afacerilor externe; Ministrul afacerilor interne;
Ministrul apărării naţionale; Ministrul justiţiei;
d. Prim-ministru; Ministrul afacerilor externe; Ministrul afacerilor interne; Ministrul
apărării naţionale; Ministrul Transporturilor; Ministrul justiţiei;
12. Componenţa Consiliului interministerial pentru pregătirea şi exercitarea preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene nu include:
a. Ministrul justiţiei;
b. Ministrul Economiei;
c. Viceprim-ministru, ministrul mediului;
d. Secretarul general al Guvernului;
13. Printre structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, subordonate nemijlocit
ministrului apărării naţionale, se numără:
a. Statul Major al Apărării; Departamentul pentru politica de apărare, planificare: şi
relaţii internaţionale; Departamentul pentru armamente; Departamentul pentru
relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; Direcţia generală de informaţii
a apărării; Direcţia planificare integrată a apărării; Direcţia medicală; Secretariatul
general;

b. Statul Major al Apărării; Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi
relaţii internaţionale; Departamentul pentru armamente; Departamentul pentru
relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; Direcţia generală de informaţii
a apărării; Direcţia informare şi relaţii publice; Comandamentul logistic întrunit;
Secretariatul general;
c. Statul Major al Apărării; Departamentul pentru politica de apărare,
planificare şi relaţii internaţionale; Departamentul pentru armamente;
Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului;
Direcţia generală de informaţii a apărării; Direcţia informare şi relaţii publice;
Direcţia medicală; Secretariatul general; Direcţia domenii şi infrastructuri;
d. Statul Major al Apărării; Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi
relaţii internaţionale; Departamentul pentru armamente; Departamentul pentru
relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; Direcţia generală de informaţii
a apărării; Comandamentul logistic întrunit; Secretariatul general.
14. Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale:
a. coordonează procesele de elaborare, implementare şi evaluare a politicii de apărare,
inclusiv afaceri europene, asigură planificarea integrată a apărării, conform legii,
coordonează cooperarea internaţională în domeniul apărării, activităţile de cercetare
ştiinţifică în domeniile politicii de apărare şi istoriei militare şi asigură controlul
specific domeniului de competenţă pentru exporturile, importurile şi alte operaţiuni
cu produse militare;
b. coordonează procesele de elaborare, implementare şi evaluare a politicii de apărare,
inclusiv afaceri europene, asigură planificarea integrată a apărării, conform legii,
coordonează cooperarea internaţională în domeniul apărării, activităţile de cercetare
ştiinţifică în domeniile politicii de apărare şi istoriei militare, coordonează relaţia
ministerului cu asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care funcţionează sub autoritatea
Ministerului Apărării Naţionale şi asigură legătura cu forţele armate străine;
c. coordonează procesele de elaborare, implementare şi evaluare a politicii de apărare,
inclusiv afaceri europene, asigură planificarea integrată a apărării, conform legii,
coordonează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi participarea
structurilor specializate din cadrul ministerului la proiectele şi programele de
cercetare-dezvoltare iniţiate la nivelul NATO şi UE, activităţile de cercetare
ştiinţifică în domeniile politicii de apărare şi istoriei militare şi asigură legătura cu
forţele armate străine;
d. coordonează procesele de elaborare, implementare şi evaluare a politicii de
apărare, inclusiv afaceri europene, asigură planificarea integrată a apărării,
conform legii, coordonează cooperarea internaţională în domeniul apărării,
activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniile politicii de apărare şi istoriei
militare şi asigură legătura cu forţele armate străine.
15. La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Departamentul pentru politica de apărare,
planificare şi relaţii internaţionale:
a. evaluează, elaborează şi implementează sistemul de politici publice şi
întocmeşte rapoarte periodice de monitorizare a acestora.
b. coordonează şi conduce sistemul de politici publice şi întocmeşte rapoarte
semestriale de actualizare a acestora.
c. asigură transparenţa sistemului de politici publice şi întocmeşte rapoarte anuale de
implementare a acestora.

d. corelează politicile de apărare cu sistemul de politici publice şi întocmeşte rapoarte
anuale de evaluare a acestora.
16. Ministerul Apărării Naţionale are printre atribuţii şi responsabilităţi:
a. coordonarea activităţii de comerţ exterior privind importul şi exportul de
produse cu destinaţie militară, în condiţiile legii;
b. coordonarea intervenţiilor la situaţii de urgenţă, precum şi pentru prevenirea şi
combaterea terorismului, conform legii;
c. coordonarea şi dezvoltarea industriei naţionale de apărare şi cooperările
internaţionale în domeniu;
d. toate variantele de mai sus sunt corecte.
17. Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale:
a. monitorizează şi coordonează forţele armate străine prezente pe teritoriul României
cu ocazia tranzitului sau cu ocazia exerciţiilor desfăşurate în ţara noastră;
b. monitorizează şi coordonează legătura forţelor armate străine prezente pe teritoriul
României cu autorităţile străine şi reprezentanţele diplomatice din ţara noastră;
c. monitorizează şi coordonează legătura forţelor armate străine prezente pe
teritoriul României cu autorităţile publice responsabile;
d. nici una din variantele de mai sus nu este corectă;
18. Ca regulă generală, miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarul general al Guvernului, secretarii
de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii similare acestora, pe perioada
deplasărilor în străinătate, pot fi însoţiţi de cel mult:
a. o persoană;
b. două persoane;
c. trei persoane;
d. patru persoane;
19. Structura din cadrul MApN care coordonează procesele de elaborare, implementare şi
evaluare a afacerilor europene la nivelul ministerului este:
a. Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale
b. Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului
c. Statul Major al apărării
d. Direcţia generală de informaţii a apărării
20. Comitetul de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene este:
«a. organism de lucru, fără personalitate juridică, condus, sub îndrumarea primministrului, de ministrul afacerilor externe
b. organism de lucru, cu personalitate juridică, condus, sub îndrumarea primministrului, de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor
Externe
c. organism de lucru, cu personalitate juridică, condus de ministrul delegat pentru
afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe
organism de lucru, fără personalitate juridică, condus, sub îndrumarea priinministrului, de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul
Afacerilor Externe
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