
ANUNŢ 

U.M. 02049 Constanţa organizează examen de promovare 

 în trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual 

   

Postul pentru care se organizează examenul de promovare: 
 Muncitor calificat III (montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de 

semnalizare, centralizare şi blocare) în treapta profesională Muncitor calificat II (montator, 

reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare) / 

Atelier mentenanţă aparatură audio-video şi S.I.S.O.M. din Secţia mentenanţă tehnică şi aparatură 

electronică, automatică de navigaţie, de comunicaţii, audiovizuală şi S.I.S.O.M.;  

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

 cerere de participare la examen al candidatului; 

 adeverinţă întocmită de structura de personal a unităţii cu privire la vechimea în treapta 

profesioanlă în care este încadrat, din care să rezulte vechimea în funcţia şi treapta profesională 

din care persoana în cauză urmează să promoveze; 

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

pentru conformitate cu originalul; 

 fişa postului persoanei care participă la examen. 

Perioada în care se pot depune dosarele de examen: 29.06-03.07.2020, între orele 07.30-15.00. 

Depunerea dosarelor privind susţinerea examenului de promovare în trepte profesionale: 

Sediul U.M. 02049 Constanţa, Prelungirea Tulcei, nr. 22-24, unde vor fi afişate toate detaliile 

organizatorice necesare. 

Condiţii cumulative pentru participarea la examenul de promovare în trepte profesionale: 

 să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia şi în treapta profesională în care este încadrat; 

 să fi obţinut, de la ultima promovare, cel puţin trei calificative la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale, iar cel puţin două dintre acestea să fie de „Foarte bine”. 

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

Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02049 Constanţa, Prelungirea Tulcei, nr. 22-24, pe data 

de 14.07.2020 între orele 08.00-09.00. 

Rezultatele examenului se afişează la sediul U.M. 02049 Constanţa, Prelungirea Tulcei, nr. 22-24, şi 

pe pagina de internet www.bazanavala.ro, pe data de 15.07.2020, orele 15.30 . 

Eventualele contestaţii privind rezultate examenului se depun la sediul U.M. 02049 Constanţa, 

Prelungirea Tulcei, nr. 22-24, în data de 16.07.2020 până la orele 15.30, persoană de contact Cpt.cdor ing. 

NIŢĂ Sorin,  telefon 0241 667 985/interior 106. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul U.M. 02049 Constanţa, Prelungirea 

Tulcei, nr. 22-24 şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, în data de 17.07.2020, până la ora 15.30. 

Relaţii suplimentare la sediul U.M. 02049 Constanţa, Prelungirea Tulcei, nr. 22-24 şi la secretarul 

comisiei de examen, Cpt.cdor ing. NIŢĂ Sorin, telefon 0241 667 985/interior 106. 
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1. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente 

clădirilor civile şi de producţie – Indicativ I 18/1-2001, elaborat de I.P.C.T. – Bucureşti;  

2. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente 
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3. Suport de curs „Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces” – 

Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate. 
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