
A N U N Ţ 
privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual, referent de 

specialitate gr.III, în gradul următor, referent de specialitate gr.II, la compartiment personal și 

mobilizare din U.M.02013 (proba scrisă) 

 
Postul pentru care se organizează examen este referent de specialitate gr.II de la Compartiment 

Personal și Mobilizare din cadrul U.M. 02013 Mangalia. 
 
Principalele cerinţe ale postului sunt aplicarea procedurilor de lucru în domeniul gestionării 

activității de resurse umane, specifice Ministerului Apărării Naţionale. 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele: 

 � cerere de înscriere la examen adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare - se 
completează odată cu depunerea dosarului;  

� copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor; 
� adeverință care atestă vechimea în funcția și gradul sau treapta profesională în care este încadrat 

candidatul, din care să rezulte o vechime de minim 3 ani; 
� fișa postului persoanei care participă la examen;  
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 13.02.2020, ora 15:00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02013 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.57, 

localitatea Mangalia, persoană de contact pcc. Daniela Andrei, secretar, telefon 0241 75 13 58/173 sau 
142.  

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  
1. Să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în funcția și gradul în care este încadrat; 
Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02146 Mangalia din Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72, în 

data de 24.02.2020, între orele 13:00-14:00; 
Rezultatul de la proba scrisă se afişează în data de 25.02.2020 la sediul U.M. 02013 Mangalia, 

Bld. 1 Decembrie 1918, nr.57 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. 02013 Mangalia, 
strada 1 Decembrie 1918, nr.57, în data de 26.02.2020, până la ora 15.00; persoană de contact: pcc. 
Daniela Andrei, secretar, telefon 02141 75 13 58/173 sau 142.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02013 
Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.57 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”,  

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02013 Mangalia, strada 1 Decembrie 

1918, nr.57 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea 
anunţuri, în data de 28.02.2020. 

 

Tematica de concurs şi Bibliografia de concurs: 

Tematică de concurs:  
REGLEMENTĂRI APLICABILE PERSONALULUI MILITAR ȘI A PERSONALULUI CIVIL 
CONTRACTUAL ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
• Legea nr. 53/2003, „Codul muncii” 
� Încheierea contractului individual de muncă, art 10-36; 
� Executarea contractului individual de munca art. 37 – 40; 
� Modificarea contractului individual de munca art. 41-48; 
� Suspendarea contractului individual de munca art, 49-54; 
� Încetarea contractului individual de munca 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. 
•    Legea-cadru  nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice 
� Salarizarea – art.9-10; 



� Sporuri - art.20-23, art.27; 
� Transferul – art.32; 
• Legea nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

� Cap.IV – Pensii – art.51-93. 

• Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006, privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 
� Drepturile soldaților și gradaților profesioniști – art.8-25. 
� Cariera și trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti – art.35-50. 
• Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare 

� Drepturile cadrelor militare – art.9-27. 
� Interzicerea sau restrângerea exercițiului, a unor drepturi și libertăți – art.28-31. 
� Stagiul în grad – art.94. 
• Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999, legea concediului paternal  
•  Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
• Hotărârea nr. 442 din  7 august 1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi 
subofiţerilor în activitate din forţele armate 
•  Ordin   nr. 1832/856 din  6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel 
de ocupaţie (şase caractere) 
•  Ordonanţă de urgenţă   Nr. 111 din  8 decembrie 2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor 
• Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.17 din 04 februarie.2012 „ Regulamentul de ordine 
interioară aplicabil personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale” 
• Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 31 din 04 martie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale” 
• Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68 din 14 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor privind 
ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în 
Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de 
promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o 
funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale 
� Anexa 2 – procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil 
contractual în grade ori trepte profesionale 
• Dispoziţia D.M.R.U.10 din 08 iulie 2013, pentru aprobarea procedurii privind luarea în evidenţă a 
documentelor componente memoriilor originale ale cadrelor militare în activitate şi ale dosarelor 
profesionale ale personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale 
• Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 128 din 07 noiembrie 2016 pentru aprobarea  
metodologiei privind emiterea, evidenţa, utilizarea şi retragerea legitimaţiilor militare ale cadrelor militare 
în activitate din structurile  Ministerului Apărării Naţionale,    
 

Bibliografie:  
1. Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003,Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
2.    Legea-cadru  nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice 
3.  Legea nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
4.  Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006, privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
5.  Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
6.  Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999, legea concediului paternal; 
7.  Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu  modificările şi completările ulterioare; 



8. Hotărârea nr. 442 din  7 august 1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi 
subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu modificările şi completările ulterioare; 
9.  Ordin   nr. 1832/856 din  6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - 
nivel de ocupaţie (şase caractere), cu modificările şi completările ulterioare; 
10.   Ordonanţă de urgenţă   Nr. 111 din  8 decembrie 2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.17 din 04 februarie.2012 „ Regulamentul de ordine 
interioară aplicabil personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale”, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
12. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 31 din 04 martie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale”, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
13. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68 din 14 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor 
privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil 
contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a 
examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat 
superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale; 
14. Dispoziţia D.M.R.U.10 din 08 iulie 2013, pentru aprobarea procedurii privind luarea în evidenţă a 
documentelor componente memoriilor originale ale cadrelor militare în activitate şi ale dosarelor 
profesionale ale personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale; 
15. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 128 din 07 noiembrie 2016 pentru aprobarea  
metodologiei privind emiterea, evidenţa, utilizarea şi retragerea legitimaţiilor militare ale cadrelor militare 
în activitate din structurile  Ministerului Apărării Naţionale. 


