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Unitatea Militară 02192 Constanţa (Academia Navală „Mircea cel Bătrân”), din Ministerul
Apărării Naţionale organizează examen în vederea reîncadrării personalului civil contractual pe
funcții corespunzătoare experienței și nivelului de studii deținut, prevăzute cu aceleași atribuții și
nivel de salarizare, ca urmare a radierii/transformării posturilor pe care sunt încadrați
- 1 post de Referent de specialitate, gr. III - studii superioare, la Compartimentul management contracte și
marketing din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;
Candidat: P.c.c. Bădulescu Gabriela – încadrată Referent de specialitate, gr. III
- 1 post de Inginer, gr. II - studii superioare, la Compartimentul coordonare, mișcare transport din
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;
Candidat: P.c.c. Pește Adrian – încadrat Inginer gr. II
A. Concursul se organizează la sediul unității, conform următorului calendar:
- 19.09.2019, între orele 11.00 - 14.00 - proba scrisă;
- 20.09.2019, până la ora 15.30 – afișarea rezultatului
- 23.09.2019, până la ora 15.30 – depunerea eventualei contestații;
- 24.09.2019 – soluționarea contestației
- 25.09.2019, până la ora 17.30 – afișarea rezultatului final
B. Locul desfășurării examenului: Pavilionul “A” din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” - Sala de
sedințe de la etajul 4.
C. Documentele necesare constituirii dosarului de examinare:
− Cerere de înscriere la examen adresată comandantului U.M. 02192 Constanţa – se completează odată cu
depunerea dosarului;
− Adeverință întocmită de structura de resurse umane cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la
examen a candidaților;
− Fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/ programelor de performanță profesională, certificate pentru
conformitate cu originalul;
− Fișa noului post pentru care persoana participă la examen;
D. Data limită de depunere a cererii de participare la examen: 11.09.2019, ora 15.30
E. Dosarul de concurs se depune la biroul D.C. al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” (U.M. 02192
Constanța), str. Fulgerului nr. 1, prin secretarii comisiilor:
- Plt.maj. Marcu Sandrin-Horațiu, tel. 0241-626200, int. 141 – pentru postul de Referent de specialitate gr.
III, la Compartimentul management contracte și marketing;
- M.m.p Porfiriu Sebastian, tel. 0241-626200, int. 141 – pentru postul de Inginer gr. II, la Compartimentul
coordonare, mișcare transport
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TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
I.
a)
-

Referent de specialitate gr. III, la Compartimentul management contracte și marketing
Tematica
Drepturile și obligațiile personalului civil contractual din Armata României;
Tipuri de proceduri de achiziții;
Garanții de participare și de bună purtare;
Contractul de achiziție publică/ acordul cadru. Executarea;
Clasificarea indicatorilor privind bugetul de stat;
Structura bugetului de stat;

b)
-

Bibliografie
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
M.17/2012 – Regulamentul de ordine interioară aplicabilă personalului civil din M.Ap.N.;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare;
H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind
finanțele publice;
- Legea nr. 500 / 2002, privind finanţele publice
NOTĂ:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie, se studiază cu modificările și completările
ulterioare, după caz.

II.
a)
-

Inginer, gr. II, la Compartimentul coordonare, mișcare transport
Tematică
Drepturile și obligațiile personalului civil contractual din Armata României;
Sistemul de transport;
Principii utilizate pentru mișcare și transport;
Reguli privind planificarea operațiunilor de mișcare și transport;
Sistemul militar de transport naval;
Planificarea operațiilor de mișcare și transport pe căile de comunicații navale;
Reguli privind exploatarea echipamentelor
Planificarea resurselor de funcționare pentru echipamente militare;

b)
-

Bibliografie
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
M.17/2012 – Regulamentul de ordine interioară aplicabilă personalului civil din M.Ap.N.;
Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M-4/2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind
operațiunile de mișcare și transport ale marilor unități și unităților militare;
- Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M-192/2007 pentru aprobarea “L14/6 - Instrucțiuni privind
planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul executării mișcării și transporturilor
pe căile de comunicație navale
- SMG/S 35 din Regulamentul managementului echipamentelor pe durata ciclului de viață
NOTĂ:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie, se studiază cu modificările și completările
ulterioare, după caz.

ŞEF AL PERSONALULUI
Comandor // Rotaru Cătălin-Ioan
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