
 

 

ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare pe funcţia de  

expert gr. III în Birou management personal din U.M.02022  

 

               Postul pentru care se organizează examenul este expert gr. III în Birou management 

personal din cadrul U.M. 02022 Constanţa. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la examen adresată comandantului U.M. 02022 Constanţa;  

- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, 

certificate pentru conformitate cu originalul. 

 

Data limită până la care se poate depune cererea de înscriere la examen este: 14.05.2019, 

ora 15.30. 

 

Cererea de înscriere la examen se depune la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, 

localitatea Constanţa, persoana de contact, secretar, Pcc Vâlsan Valentina, telefon 0241/655650 sau 

0241/655651, int. 258.   

 

Tipul probei de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

1. Probă scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa 

în data de 22.05.2019, începând cu ora 12.30, pav D6, încăperea nr. 114(rezervă încăperea nr. 224); 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 24.05.2019, până la ora 15.00, la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 27.05.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana 

de contact, secretar, Pcc Vâlsan Valentina, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 258. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în data de 29.05.2019, până la ora 15.00. 

 

Bibliografia de examen: 

1. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

2.  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  Regulamentul-cadru pentru ocuparea unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului din 

sectorul bugetar; 

3.          Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; 

4.         Legea nr. 53/2003 (republicată) – Codul muncii; 

5.         Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6.         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7.         Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale 

de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

Tematică de examen: 

 

1. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare : 

 Capitolul I – IV. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  Regulamentul-cadru pentru ocuparea unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului din sectorul bugetar: 



 Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 

3. Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti: 

 Capitolul II -  Îndatoririle şi drepturile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; 

 Capitolul IV – Cariera şi trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. 

 

4. Legea nr. 53/2003 (republicată) – Codul muncii: 

 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; 

 Răspundere disciplinară, art. 247 – 252. 

 

5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6 – 23. 

6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19 – 22. 

 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Clasificarea informaţiilor, art. 4, 25 – 28; 

 Accesul la informaţii clasificate, art. 41 – 50, 108 – 117, 140 – 146. 

 


