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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare pe funcţia de  

subinginer treaptă profesională III din cadrul Biroului evidență și administrare terenuri, cazărmi și 

locuințe din U.M.02022 Constanţa 

 

 

 Postul pentru care se organizează examenul este promovare pe funcţia de subinginer treaptă 

profesională III din cadrul Biroului evidență și administrare terenuri, cazărmi și locuințe. 

 

Condiții de participare: 

- vechime în gradul profesional din care promovează – minim 6 luni; 

 

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

- cerere de participare 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: 24.07.2020, 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, Lt. POPA Marius, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 

121.   

 

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

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

data de 03.08.2020, începând cu ora 11.00, pav D6, încăperea nr. 224 (rezervă încăperea nr. 114). 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 04.08.2020, 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 05.08.2020, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de 

contact, secretar, Lt. POPA Marius, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02022, 

str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în data de 06.08.2020, până la ora 15.00. 

Bibliografia de examen: 

1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 91 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea 

regulamentului proprietății imobiliare în Ministerul Apărării; 

2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017 privind realizarea 

obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții, 

cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale. 

 

 

          


