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ANUNŢ
Unitatea Militară 02192 Constanţa (Academia Navală „Mircea cel Bătrân”), din Ministerul
Apărării Naţionale organizează examen de promovare a personalului civil contractual, în grad
superior, după cum urmează
Candidați:
1. P.c.c. Bihoiu Iulia-Antoaneta- Referent de specialitate gr. III în biroul management
personal al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” al Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”; Postul propus pentru promovare: Referent de specialitate gr. II;
a. Documentele necesare constituirii dosarului de examinare:
− cererea de participare la examen a candidatului;
− adeverinţa întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul
sau treapta profesională în care este încadrat candidatul;
− fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru
conformitate cu originalul;
− fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională,
certificate pentru conformitate cu originalul;
− fişa postului persoanei care participă la examen;
b. Dosarul de concurs se depune la compartimentul D.C. al Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân” (U.M. 02192 Constanța), str. Fulgerului nr. 1, prin secretarii comisiilor de examinare
nominalizați de structura de resurse umane, tel. 0241-626200, int. 202;
c. Concursul se organizează la sediul unității, conform următorului calendar:
-

28.06.2022 între orele 12.00 – 15.00 - proba scrisă;
28.06.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului
29.06.2022, până la ora 15.30 – depunerea eventualei contestații;
29.06.2022, soluționarea contestației
29.06.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului contestației
30.06.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului final

d. Locul desfășurării examenului: sala de ședințe de la etajul 3 a pavilionului C1 al Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân”.
e. Data limită de depunere a cererii de participare la examen: 21.06.2022, până la ora 15.30.
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TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
Tematica
- Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Dispoziţii
generale; Anexa nr. VI: Familia ocupaţională de funcţii bugetare ”apărare, ordine publică şi securitate naţională”;
- Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;
- Codul muncii – integral;
- Ordonanţă de urgenţă nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor;
- Norme metodologice din 31 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
- Transferul personalului civil contractual; Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din
administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia;
- Drepturile și obligațiile personalului civil contractual din Armata României;
- Drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar;
- Drepturile și obligațiile personalului pe perioada delegării și detașării în altă localitate;
- Normele privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale:
- Accesul la informații clasificate; Protecția personalului; Zone de securitate; Controlul accesului;
Protecția informaţiilor clasificate; Particularități privind categoriile de documente cu destinație specială.
Bibliografie:
Legea-cadru nr. 153/ 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 (art. 506
alin.(1), art. 551 alin.(3));
- Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M-17/2012 – Regulamentul de ordine interioară aplicabilă
personalului civil din M.Ap.N.;
- Hotărârea nr. 714 /13.09.2018 privind drepturile și obligațiile personalului pe perioada delegării și
detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
- Legea Educației Naționale, Capitolul IV, litera b, secțiunea a 2-a, art. 173;
- Legea nr. 210/1999, privind concediul paternal, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulament-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
- Ordonanţa de urgenţă nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor;
- Norme metodologice din 31 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2021 privind aprobarea Normelor privind protecţia
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.
-

NOTĂ:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie, se studiază cu modificările și completările
ulterioare, după caz.

ŞEF AL PERSONALULUI
Comandor //
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