
ANUNŢ 

U.M. 02049 Constanţa organizează examen de promovare 

 în grade profesionale imediat superioare a personalului civil contractual 

 

   
Postul pentru care se organizează examenul de promovare: 
 Subinginer debutant în gradul profesional Subinginer III / Secţia mentenanţă corp navă şi 

echipamente auxiliare;  

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 gradul profesional 

în care este încadrat, din care să rezulte vechimea în funcţia şi gradul profesional 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: 08-14.10.2019, între orele 08.00-15.00. 

Depunerea dosarelor privind susţinerea examenului de promovare în grade 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 grade profesionale: 

 să aibă o vechime de cel puţin 6 luni în funcţia şi gradul profesional în care este încadrat 

(subinginer debutant). 

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

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

22.10.2019 între orele 10.30-12.30. 

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 23.10.2019, orele 15.30 . 

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

Prelungirea Tulcei, nr. 22-24, în data de 24.10.2019 până la orele 15.30, persoană de contact Pcc 

BUREAC Vali-Elena, 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 28.10.2019, până la ora 15.30. 

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

comisiei de examen, Pcc sing. ZABOLODNI Bogdan, telefon 0241 667 985/interior 106. 

 

Bibliografie:  

1. Mecanica şi construcţia navei, Viorel MAIER, Editura Tehnică, 1985; 

2. Instalaţii navale de bord, Construcţie şi exploatare, Ion C. IONIŢĂ, Jimbu APOSTOLACHE, 

Editura Tehnică, 1986. 

 
 

 

 

http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/

