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Anexa la nr.   

 
 
 

ANUNŢ 
privind organizarea examenului de promovare  

pentru o functie de personal civil contractual în gradul urm ător 
 

Pe data de 21.02.2020, ora 1300, la sediul U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, se va 
organiza examen de promovare a unui Referent de specialitate gr. III din compartimentul planificare 
logistică şi achiziţii al U.M. 0204, în gradul următor, Referent de specialitate gr. II. 

Condiții de participare:  

-  vechime în gradul profesional din care promovează – minim 3 ani; 
-  calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de 

două ori în ultimii 3 ani; 
Modalitatea de desfăşurare a examenului: proba scrisă. 
Data până la care se poate depune cererea de participare: 13.02.2020, ora 1530 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 24.02.2020 până la ora 1530, la sediul U.M. 
02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (avizierul unităţii)  şi pe pagina de internet a Bazei Logistice 
Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, 
strada Calea Călăraşilor nr. 273, în data de 25.02.2020, până la ora 1530. 
          - persoană de contact: Plt.maj. Vasile Marius Vișinel – secretarul comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, telefon 0239.684.638 interior 130 sau 119. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02043 
Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (avizierul unităţii)  şi pe pagina de internet a Bazei Logistice 
Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 26.02.2020, până la ora 1530. 

Bibliografia de examen: 
1.  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare; 
2.  Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii     
     98/2016 cu modificările ulterioare; 
3.  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 CNSC 
4.  Ordinul 87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosință a materialelor de natura  
     obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea M.Ap.N. 
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