ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02192
Nr. A-6737 din 23.11.2020
-Constanţa-

pentru afișare la sediul unității și
pe www.anmb.ro

ANUNŢ
Unitatea Militară 02192 Constanţa (Academia Navală „Mircea cel Bătrân”), din Ministerul
Apărării Naţionale organizează examen de promovare a personalului civil contractual, în treaptă /
grad superior, după cum urmează

Candidați:
1. muncitor calificat III (electrician) la formațiunea de cazarmare din Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” (ID 1317612); Postul propus pentru promovare: Electrician tp. II;
2. Ospătar tp. III în cadrul popotei studenți din formațiunea de hrănire din Academia Navală „Mircea
cel Bătrân” (ID 1317467)
3. muncitor calificat III (Tipograf print digital) la atelierul tipografic din Academia Navală „Mircea
cel Bătrân” (ID 1316908)
4. muncitor calificat II (croitor) în cadrul plutonului deservire din Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” (ID 1317513)
5. muncitor calificat II (tâmplar) la formațiunea de cazarmare din Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” (ID 1317618)
6. muncitor calificat II (tâmplar manual) la atelierul instruire practică, mentenanţă nave şi
ambarcaţiuni din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID 1317452)
7. muncitor calificat III (instalator) la formațiunea de cazarmare din Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” (ID 1317628)
8. muncitor calificat II (Lăcătuș mecanic întreținere și reparații) la atelierul instruire practică,
mentenanţă nave şi ambarcaţiuni din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID 1317453)
9. muncitor calificat II (sudor) la atelierul instruire practică, mentenanţă nave şi ambarcaţiuni din
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID 1317451)
10. referent de specialitate gradul II în Biroul Mentenanță și Evidență Cazărmi din Academia Navală
„Mircea cel Bătrân” (ID 1317456)
11. secretar II (SSD) la secretariat administrativ la Facultatea de Inginerie Marină, respectiv pentru
promovarea pe postul de secretar I (SSD) la secretariat administrativ la Facultatea de Inginerie
Marină din Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” (ID 1317456)
12. Referent de specialitate gradul II în compartiment management contracte si marketing din
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID 1316926)
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A. Concursul se organizează la sediul unității, conform următorului calendar:










Termenul limită de depunere a dosarelor de candidați: 02.12.2020
Desfăşurarea probei scrise/ practice: 17.12.2020 între orele 09.00 – 11.00
Afişarea rezultatului examenelor: 18.12.2020, până la ora 17.30
Depunerea eventualelor contestaţii: 21.12.2020, până la ora 15.30
Soluţionarea contestaţiilor: 22.12.2020
Afișarea rezultatului contestației: 23.12.2020, până la ora 12.00
Întocmirea raportului final al examenului, stabilirea datei cu care salariatul poate fi promovat, înscrierea
în O.Z.U. a rezultatului examenului: 23.12.2020;
Afişarea rezultatului final: 24.12.2020, până la ora 17.30
Încadrarea în noua funcţie (pe noul grad/ treaptă profesională): 01.01.2020.

B. Locul desfășurării examenelor:
a) Atelierul instruire practică pentru examenele de la pct. 8 și 9;
b) Atelierul cazarmare pentru examenele de la pct. 1, 5, 6, 7 și 10;
c) Sala L1P6 pentru examenele de la pct. 11;
d) Atelierul tipografic pentru examenele de la pct. 3;
e) Popota studenți pentru examenele de la pct. 2;
f) Sala de ședințe de la etajul IV din comandamentul ANMB pentru examenele de la pct.12;
g) Atelierul croitorie pentru examenele de la pct. 4;

C. 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, din care să rezulte o vechime de minimum 3 ani în
funcţia şi gradul sau treapta profesională în 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;
D. Data limită de depunere a cererii de participare la examen: 02.12.2020, până la ora 15.30.
E. Dosarul de concurs se depune la compartimentul D.C. al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
(U.M. 02192 Constanța), str. Fulgerului nr. 1, prin secretarul comisiei nominalizat din structura de
resurse umane, tel. 0241-626200, int. 137 sau 202;
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
A. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională - muncitor calificat II (electrician) la
formațiunea de cazarmare din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID 1317612)

1.
2.
3.
4.

Bibliografie:
Instalaţii electrice pentru construcţii, ghid de execuţie, Titu Costăchescu, Aurel Predescu, Ion
Neagu, Editura Scrisul Românesc Craiova 1978;
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.
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Tematică:
5. Conducte, cabluri şi tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice interioare;
6. Instalaţii electrice interioare pentru iluminat;
7. Instalaţii electrice interioare de forţă;
8. Instalaţii de protecţie împotriva electrocutării;
9. Instalaţii de paratrăsnet pentru construcţii;
10. Reţele electrice aeriene de joasă tensiune;
11. Reţele electrice subterane de joasă tensiune;
12. Încheierea contractului individual de muncă art.10-36;
13. Executarea contractului individual de muncă art.37-40;
14. Modificarea contractului individual de muncă art art.41-48;
15. Suspendarea contractului individual de muncă art. 49-54;
16. Încetarea contractului individual de muncă art art. 55-81;
17. Timpul de muncă şi de odihnă art. 111-124;
18. Concediile art. 144-158;
19. Sănătate şi securitate în muncă, art. 175-182;
20. Răspunderea disciplinară, art 247-252.
21. Norme de securitate şi sănătate în muncă
22. Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
B. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională - Ospătar tp. I la popota personal
militari și civili din formațiunea de hrănire
BIBLIOGRAFIE
1. L - 4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerului Apărării pe timp de pace, cu modificările şi
completările ulterioare
2. L – 12 Instrucţiuni privind alimentatia personalului din armata Romaniei
3. H.G. nr. 924/11.08.2005 privind aprobare regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății muncă, actualizată.
5. Hotărârea de guvern nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legea
nr. 319/2006
6. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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 alimentaţia organismului uman. Termeni și tehnici folosiţi în arta
culinară.
2. Operaţiuni tehnologice culinare (operaţii preliminare; operaţii termice; indici de calitate ai
preparatelor culinare; defecţiuni ce pot apărea în procesul realizării preparatelor culinare)
3. Organizarea şi funcţionarea 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;
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14. Răspunderea disciplinară, art. 247-252.
15. Norme de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006)
16. Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; (Legea 319/2006)
17. Dispoziții generale. Obligațiile lucrătorului privind apărarea împotriva incendiilor, Răspunderea
juridică (Legea 307/2006).
C. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională, pe postul de muncitor calificat III
(Tipograf print digital) la atelierul tipografic din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID
1316908)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Tematica de examinare:
Timpul de muncă și odihnă
Drepturile și obligațiile salariatului
Concediile
Răspunderea disciplinară și răspunderea patrimonială
Suspendarea și încetarea contractului individual de muncă
Securitate și sănătate în muncă (Dispoziții generale. Domeniul de aplicare. Obligațiile
angajatorilor. Obligațiile lucrătorilor. Supravegherea sănătății. Comunicarea și raportarea
evenimentelor. Contravenții. Accidente de muncă)
Apărare împotriva incendiilor (Dispoziții generale. Obligațiile lucrătorilor privind apărarea
împotriva incendiilor. Răspunderea juridică)
Tehnologia meseriei tipograf, culegător manual
Utilizare pachet MS Office 2007 (word, excel, outlook) și Adobe Reader

Bibliografia:
Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată.
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
5. Tehnologia meseriei tipograf, culegător manual : Manual pentru şcolile profesionale de poligrafie,
anul I, Victor Cristea, Constantin Rondelli, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969.
(http://tinread.biblioteca.ct.ro/opac/bibliographic_view/176792?pn=opac%2FSearch&q=tipograf#
level=all&location=0&ob=asc&q=tipograf&sb=relevance&start=0&view=CONTENT )
6. https://www.office.com - Pachetul MS Office 2007
1.
2.
3.
4.

NOTĂ:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie, se studiază cu modificările și
completările ulterioare, după caz.
D. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională, pe postul de muncitor calificat II
(croitor) la plutonul deservire din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID 1317513)
Tematica de concurs:
Timpul de muncă și odihnă
Drepturile și obligațiile salariatului
Concediile
Răspunderea disciplinară și răspunderea patrimonială
Suspendarea și încetarea contractului individual de muncă
Securitate și sănătate în muncă (Dispoziții generale. Domeniul de aplicare. Obligațiile
angajatorilor. Obligațiile lucrătorilor. Supravegherea sănătății. Comunicarea și raportarea
evenimentelor. Contravenții. Accidente de muncă)
7. Apărare împotriva incendiilor (Dispoziții generale. Obligațiile lucrătorilor privind apărarea
împotriva incendiilor. Răspunderea juridică)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8. Cap. 6 – Antropometrie
9. Cap. 10 – Tehnica confecționării îmbrăcămintei pentru bărbați
10. Cap. 11 – Documentația tehnică

1.
2.
3.
4.
5.

Bibliografia:
Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată.
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
Manualul Croitorului, ing. Maria Ciutea și Dragu Petrache, editura Didactică și Pedagogică,
București, 2001.

E. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională, pe postul de :
1. muncitor calificat I (tâmplar) la formațiunea de cazarmare (ID 1317618)
2. muncitor calificat I (tâmplar manual) la atelierul instruire practică, mentenanţă nave şi
ambarcaţiuni (ID 1317452)
Bibliografie:
1. Cartea tâmplarului universal Editura TEHNICĂ Bucureşti 1989
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
Tematică:
1. Tehnologia fabricării mobilierului din lemn;
2. Încheierea contractului individual de muncă art.10-36;
3. Executarea contractului individual de muncă art.37-40;
4. Modificarea contractului individual de muncă art.41-48;
5. Suspendarea contractului individual de muncă art. 49-54;
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.
F. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională, pe postul de muncitor calificat II
(instalator) la formațiunea de cazarmare din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID
1317628)
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 art.41-48;
 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;
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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.
Bibliografie:
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.

G. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională, pe postul de muncitor calificat II
(Lăcătuș mecanic întreținere și rerparații) la atelierul instruire practică, mentenanţă nave şi
ambarcaţiuni din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID 1317453)



























Tematica de examinare:
Tehnologia asamblării și montajului;
Tehnologia confectionării obioectelor metalice;
Găurirea metalelor. Scule si dispozitive utilizate la găurire.
Lucări de lăcătuserie mecanică și întreținere;
Tehnologia montării obiectelor metalice;
Echipamente de protecție utilizate în ateliere de lăcătușerie.
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;
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 (Legea 319/2006)
Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; (Legea 319/2006)
Dispoziții generale. Obligațiile lucătorului privind apărarea împotriva incendiilor. Răspunderea juridică
(Legea 307/2006).
Bibliografia:
Manualul lăcătușului;
Lăcătușerie generală, ing. Emil Arieșan, ing. Gh.Peptea
Îndrumător pentru ateliere mecanice, ediția a IV-a revizuită și completată, G.S Georgescu, editura
Tehnica, București, 1978;
Cartea lăcătușului, ing. Constantin Iordan, editura Tehnica, 1967;
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.
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H. Pentru examenul de promovare în treaptă profesională, pe postul de muncitor calificat II
(sudor) la atelierul instruire practică, mentenanţă nave şi ambarcaţiuni din Academia Navală
„Mircea cel Bătrân” (ID 1317451)
















Tematica de examinare:
Sudarea metalelor;
Tăierea metalelor;
Echipamente de protecție utilizate în ateliere de lăcătușerie.
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;
Încetarea contractului individual de muncă 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 (Legea 319/2006)
Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; (Legea 319/2006)
Dispoziții generale. Obligațiile lucătorului privind apărarea împotriva incendiilor, Raspunderea juridică
(Legea 307/2006).







Bibliografia:
Utilajul și tehnologia sudării, Vasile I, E.D.P. București, 1985;
Sudarea metalelor, Vasile I, E.D.P. București, 1969;
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.

I. Pentru examenul de promovare în grad profesional - referent de specialitate gradul I în Biroul
Mentenanță și Evidență Cazărmi din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ID 1317456)
Bibliografie:
1. 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.”
2. Ordin nr. 91/2008- pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării
3. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale – Ediţia a II a –
1981
4. 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.
5. M.120/2015 - Ordin pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi
recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale.
6. Program devize WINDEV- softech plus.
7. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
9. 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, predăriprimiri cazărmi.
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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.
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.41-48;
13. Suspendarea contractului individual de muncă art. 49-54;
14. Încetarea contractului individual de muncă 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 apărăriii împotriva
incendiilor.

J. Pentru examenul de promovare în grad profesional - secretar I (SSD) la secretariat
administrativ la Facultatea de Inginerie Marină din Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”
(ID 1317456)
Bibliografie:

 Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de
muncă
 Timpul de muncă și odihnă
 Drepturile și obligațiile salariatului
 Răspunderea disciplinară
 M 17/2012 – Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului contractual civil din MApN
 Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de
muncă
 Timpul de muncă și odihnă
 Drepturile și obligațiile salariatului
 Răspunderea disciplinară
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2013 privind aprobarea Normelor privind protecţia
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 Clasificarea informațiilor
 Accesul la informații clasificate
 Obligații, răspunderi și sancțiuni privind protecția informațiilor clasificate
 Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Accidente de muncă;
 Tipuri de instructaje
 Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011 (părțile care privesc învățământul superior);
 H.G. nr. 457/2011 pentru aprobarea metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea nr. 902/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea
examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior;
 Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
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 Carta
universitară
a
Academiei
Navale
„Mircea
cel
Bătrân”:
https://www.anmb.ro/ro/files/despre/regulamente_despre.html
 Codul de etică și deontologie profesională, universitară al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”:
https://www.anmb.ro/ro/files/despre/regulamente_despre.html
 Metodologia de organizare și desfășurare a constituirii și alegerii structurilor și funcțiilor de conducere
academică
din
Academia
Navală
„Mircea
cel
Bătrân”:
https://www.anmb.ro/ro/files/despre/regulamente_despre.html
 Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație din Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”: https://www.anmb.ro/ro/files/despre/regulamente_despre.html
 Regulamentul de organizare și funcționare al Academia Navale „Mircea cel Bătrân”::
https://www.anmb.ro/ro/files/despre/regulamente_despre.html
 Regulamentul de acordare a titlurilor onorifice din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”:
https://www.anmb.ro/ro/files/despre/regulamente_despre.html
 Regulamentul de funcționare al senatului universitar din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”:
https://www.anmb.ro/ro/files/senat/regulament.html
 Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Inginerie Marină:
https://www.anmb.ro/ro/files/structură/invatamant/regulamente.html
 Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Navigație și Management Naval:
https://www.anmb.ro/ro/files/structură/invatamant/regulamente.html
 Regulamentul de evaluare a cadrelor didactice din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” :
https://www.anmb.ro/ro/files/structură/invatamant/regulamente.html
 Metodologia privind echivalarea și recunoașterea diplomelor care nu corespund ciclurilor de studii
universitare tip Bolognia implementat in România, conform Legii nr. 288/2004; :
https://www.anmb.ro/ro/files/structură/invatamant/regulamente.html
 Regulamentul de ocupare a posturilor didactice în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” :
https://www.anmb.ro/ro/files/despre/concurs_posturi_vacante_didactice.html
 https://www.office.com - Pachetul MS Office 2010

K. Pentru examenul de promovare în grad profesional - Referent de specialitate gradul II în
compartiment management contracte si marketing din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
(ID 1316926)

-

Tematică de examinare
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;
Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare art. 1-3,
art. 5-6, art. 22-23, art. 38,38^1, art. 39 şi art. 42.
Legea 53/2003 “Codul muncii”, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10-36, art. 37-40,
art. 41-48, art. 49-54, art. 55-81, art. 111-124, art. 144-158, art. 175-182, art. 247-252;
Legea 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare art. 6-23;
Legea 307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
art. 19-22;
Drepturile și obligațiile personalului civil contractual din Armata României;
Contractului individual de muncă. Drepturile și obligațiile salariaților. Timpul de muncă.
Răspunderea disciplinară;

Bibliografie pentru organizare examen
- 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.;
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- 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
- Legea nr. 101/2016 privind Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune
de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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;

10 din 10

