
ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare pe funcţia de  

referent de specialitate gr. II în Biroul informare și relații publice din cadrul U.M.02022 Constanţa 

 

               Postul pentru care se organizează examenul referent de specialitate gr. II în Biroul informare 

și relații publice din cadrul U.M. 02022 Constanţa. 

 

Condiții de participare: 

- vechime în gradul profesional din care promovează – minim 3 ani; 

- calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale, cel puțin de 

două ori în ultimii 3 ani. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la examen adresată comandantului U.M. 02022 Constanţa; 

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

certificate pentru conformitate cu originalul; 

- fotocopii ale fișelor de evaluare pe ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul. 

 

Data limită până la care se poate depune cererea de înscriere la examen este: 13.03.2020, 

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. Miron Ionuț-Cristian, telefon 0241/655650 sau 

0241/655651, int. 258.  

  

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

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

data de 23.03.2020, începând cu ora 14.00, pav D6, încăperea nr. 224(rezervă încăperea nr. 114); 

 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 24.03.2020, 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 25.03.2020, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de 

contact, secretar, Pcc Vâlsan Valentina, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 258. 

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

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în data de 26.03.2020, până la ora 15.00. 

 

     Bibliografia de examen: 

1. Legea  nr.544/10 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de inreres public Hotărîrea 

Guvernului 123/7 februarie 2002 pentru abrobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001; 

2. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate ; 

3. Ordinul ministrului apărării naționale M76/2016 pentru aprobarea instrucțiunilor  privind 

activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale; 

4. Strategia de comunicare a Ministerului Apărării Naționale în Perioada 2017-2020 . 

 


