ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02192
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pentru afişare la sediul unităţii şi
pe www.anmb.ro

APROB
p.COMANDANTUL UNITĂŢII MILITARE
Nr. 02192 CONSTANŢA
Comandor //

ANUNŢ
Unitatea Militară 02192 Constanţa (Academia Navală „Mircea cel Bătrân”), din Ministerul
Apărării Naţionale organizează examen de promovare a personalului civil contractual, în treaptă
superioară, după cum urmează
Candidați:
1. Economist gr. I în biroul drepturi banesti si salarizare al Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”; Postul propus pentru promovare: Economist gr. IA;
2. Inginer debutant în biroul administrare și mentenanță cazărmi din Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”; Postul propus pentru promovare: Inginer II
3. Muncitor calificat II (bucătar) în cadrul popotei studenți din formațiunea de hrănire din
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”; Postul propus pentru promovare: Muncitor
calificat I (bucătar).
4. Muncitor calificat III (instalator apă-canal/ energie termică) la centrala termică și grup
pompare din formațiunea de cazarmare a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” ; Postul
propus pentru promovare: Muncitor calificat II (instalator apă-canal/ energie termică).
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;
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I.

Pentru examenul de promovare în treaptă profesională - Economist gr. IA în biroul
drepturi bănești si salarizare

a. Concursul se organizează la sediul unității, conform următorului calendar:
-

26.05.2022 între orele 09.30 – 12.30 - proba scrisă;
26.05.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului
27.05.2022, până la ora 15.30 – depunerea eventualei contestații;
30.05.2022, soluționarea contestației
30.05.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului contestației
30.05.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului final

b. Locul desfășurării examenului: sala de ședințe de la etajul 4 a pavilionului C1 al Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân”.
c. Data limită de depunere a cererii de participare la examen: 19.05.2022, până la ora 15.30.
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
- Drepturile și obligațiile personalului civil contractual din Armata României;
- Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii;
- Principii şi reguli privind angajarea, lichidarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
materiale;
- Măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene; Voucherele de vacanță; Decontarea serviciilor
turistice;
- 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;
- Hotărârea guvernului nr. 518/10.07.1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.u.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Ordinul nr. 1792 / 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea
şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2021 privind aprobarea Normelor privind protecţia
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M-17/2012 – Regulamentul de ordine interioară aplicabilă
personalului civil din M.Ap.N.;
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NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie, se studiază cu modificările și
completările ulterioare, după caz.

II. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională - Inginer II în biroul
administrare și mentenanță cazărmi
a. Concursul se organizează la sediul unității, conform următorului calendar:
26.05.2022 între orele 09.30 – 12.30 - proba scrisă;
26.05.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului
27.05.2022, până la ora 15.30 – depunerea eventualei contestații;
30.05.2022, soluționarea contestației
30.05.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului contestației
30.05.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului final
b. Locul desfășurării examenului: Sala de instructaj S.S.M. a Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”.
c. Data limită de depunere a cererii de participare la examen: 19.05.2022, până la ora 15.30.

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

BIBLIOGRAFIE:
M -151 /2017 “Ordin Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii,
recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul
de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale.”
Ordin nr. 91/2008- pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul
Apărării
Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale – Ediţia a
II a – 1981
Ordin nr. 121/2008 - privind responsabilităţile comandanţilor/şefilor unităţilor militare pentru
păstrarea integrităţii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării şi unele măsuri privind
modul de administrare a acestuia.
M.120/2015 - Ordin pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor
facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale.
Program devize WINDEV- softech plus.
Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea 53/2003 ”Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICĂ:
1. Documentaţia tehnico-economică în vederea realizării lucrărilor de reparaţii curente în regie
proprie şi antrepriză.
2. Recepţia lucrărilor în regie proprie şi antrepriză.
3. Administrarea proprietăţii imobiliare: dosare tehnice, fişe modificatoare, schimbări de destinaţii,
predări-primiri cazărmi.
4. Constatări a unor plusuri sau minusuri în urma operaţiunilor de inventariere a terenurilor şi
intabulării cazărmilor în cartea funciară – etape de regularizare evidenţă tehnică, juridică şi
evidenţă contabilă.
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5. Executarea de măsurători în vederea evaluării unor lucrări de reparaţii curente.
6. Stabilirea tipurilor de lucrări pe categorii şi materiale.
7. Întocmirea unei documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de reparaţii curente sau antrepriză
pe categorii de lucrări.
8. Documentele întocmite înainte de începerea unor lucrări de reparaţii curente în antrepriză.
9. Întocmirea tarifelor de cazare pentru spaţiile destinate cazării aflate în administrarea Ministerului
Apărării Naționale.
10. Încheierea contractului individual de muncă art.10-36;
11. Executarea contractului individual de muncă art.37-40;
12. Modificarea contractului individual de muncă art art.41-48;
13. Suspendarea contractului individual de muncă art. 49-54;
14. Încetarea contractului individual de muncă art art. 55-81;
15. Timpul de muncă şi de odihnă art. 111-124;
16. Concediile art. 144-158;
17. Sănătate şi securitate în muncă, art. 175-182;
18. Răspunderea disciplinară, art 247-252.
19. Norme de securitate şi sănătate în muncă
20. Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă și a apărării împotriva
incendiilor.
NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie, se studiază cu modificările și
completările ulterioare, după caz.
III. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională - Muncitor calificat III (bucătar) în
cadrul popotei studenți
a. Concursul se organizează la sediul unității, conform următorului calendar:
26.05.2022 între orele 09.30 – 12.30 - proba practică;
26.05.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului
27.05.2022, până la ora 15.30 – depunerea eventualei contestații;
30.05.2022, soluționarea contestației
30.05.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului contestației
30.05.2022, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului final
b. Locul desfășurării examenului: Bucătăria de la popota studenți al Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân”.
c. Data limită de depunere a cererii de participare la examen: 19.05.2022, până la ora 15.30.
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BIBLIOGRAFIE:
L - 4/1, Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerului Apărării pe timp de pace, cu modificările
şi completările ulterioare
L – 12, Instrucţiuni privind alimentatia personalului din armata Romaniei
H.G. nr. 924/11.08.2005 privind aprobare regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății muncă, actualizată.
Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legea nr. 319/2006
Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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8. Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M-17/2012 – Regulamentul de ordine interioară
aplicabilă personalului civil din M.Ap.N.;
TEMATICA
1. Principii alimentari şi rolul lor în alimentația organismului uman. Termeni și tehnici folosiți în
arta culinară.
2. Operațiuni tehnologice culinare (operații preliminare; operații termice; indici de calitate ai
preparatelor culinare; defecțiuni ce pot apărea în procesul realizării preparatelor culinare)
3. Organizarea şi funcționarea blocului alimentar. Reguli de sănătate şi securitate în muncă – reguli
de apărare împotriva incendiilor – reguli de igienă individuală şi colectivă a personalului
4. Reguli privind servirea, distribuirea şi păstrarea hranei.
5. Tehnologia de aranjare a sălilor de mese.
6. Încheierea contractului individual de muncă art.10-36;
7. Executarea contractului individual de muncă art.37-40;
8. Modificarea contractului individual de muncă art.41-48;
9. Suspendarea contractului individual de muncă art. 49-54;
10. Încetarea contractului individual de muncă art. 55-81;
11. Timpul de muncă şi de odihnă art. 111-124;
12. Concediile art. 144-158;
13. Sănătate şi securitate în muncă, art. 175-182;
14. Răspunderea disciplinară, art. 247-252.
15. Norme de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006)
16. Obligații generale ale angajaților privind securitatea şi sănătatea în muncă; (Legea 319/2006)
17. Dispoziții generale. Obligațiile lucrătorului privind apărarea împotriva incendiilor, Răspunderea
juridică (Legea 307/2006).
NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie, se studiază cu modificările și
completările ulterioare, după caz.

IV. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională - Muncitor calificat II (instalator
apă-canal/ energie termică) la centrala termică și grup pompare din formațiunea de
cazarmare
a. Concursul se organizează la sediul unității, conform următorului calendar:
-

20.05.2021, între orele 11.30 – 14.30 - proba practică;
21.05.2021, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului
24.05.2021, până la ora 15.30 – depunerea eventualei contestații;
25.05.2021, soluționarea contestației
26.05.2021, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului contestației
28.05.2021, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului final

b. Locul desfășurării examenului: Centrala termică a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
c. Data limită de depunere a cererii de participare la examen: 19.05.2022, până la ora 15.30.
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.
4.
5.

Tematica
Instalaţii de alimentare cu apă;
Încheierea contractului individual de muncă art.10-36;
Executarea contractului individual de muncă art.37-40;
Modificarea contractului individual de muncă art.41-48;
Suspendarea contractului individual de muncă art. 49-54;
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6. Încetarea contractului individual de muncă art. 55-81;
7. Timpul de muncă şi de odihnă art. 111-124;
8. Concediile art. 144-158;
9. Sănătate şi securitate în muncă, art. 175-182;
10. Răspunderea disciplinară, art. 247-252;
11. Norme de securitate şi sănătate în muncă;
12. Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Bibliografie:
1. Manualul de instalaţii prof. Dr. ing. Ştefan VINTILĂ Editura ARTENGO Bucureşti 2002
2. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare
3. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare
4. Legea 53/2003 ”Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare
NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie, se studiază cu modificările și
completările ulterioare, după caz.

ŞEF AL PERSONALULUI
Comandor //

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL UNITĂŢII MILITARE NR.
02192 CONSTANŢA, ASTĂZI _____________, ORA _____________
SUBOFIȚER DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL
___________
(gradul)
_________________________
(numele, prenumele şi semnătura )
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