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ANUNŢ
U.M. 02192 Constanţa (Academia Navală "Mircea cel Bătrân") organizează examen de
promovare treaptă profesională

Postul: MUNCITOR CALIFICAT III (INSTALATOR APĂ-CANAL/ ENERGIE TERMICĂ);
Candidat: P.C.C MOROIANU COSTEL - Muncitor calificat IV (instalator apă-canal/ energie termică) la
formațiunea de cazarmare (1013479)
Graficul desfăşurării examenului:
Proba scrisă: 03.04.2019 între orele: 10.00-12.00
Afişarea rezultatului: 03.04.2019
Depunerea eventualelor contestaţii: 04.04.2019, până la ora 15.30
Soluţionarea contestaţiilor: 05.04.2019
Afişarea rezultatului în urma contestaţiei: 05.04.2019
Afişarea rezultatului final: 08.04.2019
Locul desfăşurării examenului:
Sala ședințe logistică – etaj. 4 din pav. „A” – Comandament
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
Dosarul de înscriere la examen cuprinde obligatoriu următoarele documente:
 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, din care să rezulte o vechime de minimum 3 ani în funcţia şi gradul sau treapta
profesională din care persoana în cauză urmează să promoveze;
 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.
Data limită până la care se poate depune cererea de participare la examen: 27.03.2019.
Dosarele de concurs se depun la sediul biroului evidență și mentenanță cazărmi al Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân” (U.M. 02192 Constanţa), str. Fulgerului nr. 1, persoană de contact: p.c.c Ioniță Lenuța, secretar, telefon
0241/626200, int. 142.
a) Bibliografia și tematica examenului de promovare:
TEMATICA DE CONCURS:





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 art.41-48;
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Suspendarea contractului individual de muncă art. 49-54;
Încetarea contractului individual de muncă art art. 55-81;
Timpul de muncă şi de odihnă art. 111-124;
Concediile art. 144-158;
Sănătate şi securitate în muncă, art. 175-182;
Răspunderea disciplinară, art 247-252.
Norme de securitate şi sănătate în muncă
Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

BIBLIOGRAFIA:






Manualul de instalaţii prof. Dr.ing. Ştefan VINTILĂ Editura ARTENGO Bucureşti 2002
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.
Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

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

ŞEF BIROU PERSONAL

Locotenent comandor // CHIABURU ION
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