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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 1100, 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 cadrul compartimentului 
personal din U.M. 02043 Brăila, 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. 53/2003 din 24 ianuarie 2003,Codul muncii,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
2.   Legea-cadru  nr. 153/2017 din 28 iunie 2017privind 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; 
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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. Manual de proceduri aplicabile personalului civil contractual din Ministerul Apărării 
Naţionale,ediţia II-a, 2015; 
14. 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; 
15. Ordinul ministrului apărării naţionale M.39 din 8 aprilie 2010 privind aprobarea 
Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 
privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare; 
16. 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; 
17.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,   precum şi pentru 
modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din 
Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17 din 
04.02.2012; 
18. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 1 din 11 ianuarie.2007 privind stabilirea unor 
măsuri referitoare la comunicarea dispoziţiilor cu caracter individual pe linie de personal. 
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