
 
 

ANUNŢ 

U.M.02146 Mangalia organizează examen de promovare în grade profesionale 
imediat superioare a personalului civil contractual 

 
Postul pentru care se organizează examen: 

Economist, debutant în gradul profesional Economist, gr.II,, din cadrul Compartimentului 
Planificare Logistică și Achiziții/Planificare/Conducere Logistică din N.-4 Logistică a U.M. 
02146 Mangalia. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

 cerere de înscriere la examen adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare; 

  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;  

 adeverinţă întocmită de structura de personal a unității cu privire în gradul profesional în care este 
încadrat, din care să rezulte vechimea în funcția și gradul profesional din care persoana urmează să 
promoveze.   

Data limită până la care se poate depune cererea este: 27.07.2020 ora 15:30. 

Dosarul se depune la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72, 
localitatea Mangalia, persoană de contact ANDREI Daniela, secretar, telefon 0241 75 13 58/173 sau 206.  

Condiţiile specifice pentru participarea la examenul de promovare în gradul următor sunt:  
1. să aibă o vechime de cel puţin 6 luni în funcţia şi gradul în care este încadrat. 
 
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 

72, localitatea Mangalia, în data de 05.08.2020 ,orele  11.00-12.30. 
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 06.08.2020/15.00, la sediul U.M. 02146 Mangalia, 

strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72 şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri; 
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02146 Mangalia, 

strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72, în data de 07.08.2020 până la ora 15.00, persoană de contact 
ANDREI Daniela, secretar, telefon 02141 75 13 58/173 sau 206.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02146 
Mangalia, strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72 şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secţiunea 
anunţuri, în data de 10.08.2020/15.00. 

 
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02146 Mangalia, 

strada Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 72 şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, 
secţiunea anunţuri, în data de 11.08.2020. 

 
Tematica şi Bibliografia de concurs: 

 
Tematica: 

 Legea 98/2016 privind achiziţiile publice completată cu modificările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 98/2016 cu 
modificările ulterioare; 

 LEGE NR. 296/2004 (r1) privind Codul consumului; 

 Nomenclatorul de referință aplicabil contractelor de achiziție publică, adoptat prin Regulamentul 
nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al 
achizițiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 
2002; 



 Legea 500/11.07.2002, privind finanţele publice. 

 LEGEA Nr. 15 din 24 martie 1994*)privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale 
si necorporale republicata 

 ORDIN NR. 87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosință a materialelor de natura obiectelor de 
inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului  Apărării Naționale; 

 Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar contabile 

    REGLEMENTĂRI APLICABILE PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL ÎN 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
  

 Legea 346/21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării. 

 Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile 
publice.  

 Legea nr. 53/2003, „Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

PRINCIPALELE DREPTURI, OBLIGAŢII SPECIFICE ŞI INTERDICŢII APLICABILE 
PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL  ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

  Sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97 
 

OBLIGAŢIILE SALARIATULUI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI 
APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
  Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare: 
  Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare: 
OBLIGAŢIILE SALARIATULUI PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR 
CLASIFICATE 

  Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate secrete de 
serviciu 

 
Bibliografie: 

1. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările ulterioare-integral; 
2. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 98/2016 cu 
modificările ulterioare-integral; 
3.  Legea 296/2004 (r1) privind Codul consumului (republicata) – Cap.1, art.1-6, art.64-68, art.75-89, 
Anexa definiții de la nr. crt. 1 -54; 
4. Legea 346/21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării – art. 36, art. 40-59; 
5. Legea 500/11.07.2002, privind finanţele publice-integral; 
6. Legea 15/24.03.1994*)privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale 
republicata: 
- Cap.I- Dispoziții generale: Art.1-8; 
- Cap.5-Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe. 
7. Ordinul nr. 87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosință a materialelor de natura obiectelor de 
inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului  Apărării Naționale – art.1-15; 
8. Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Încheierea contractului individual de muncă, art. 10 - 36; 
  Executarea contractului individual de muncă, art. 37 - 40; 
  Modificarea contractului individual de muncă, art. 41 - 48; 
  Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49 - 54; 
  Încetarea contractului individual de muncă, art. 55 - 81; 
  Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111 - 124;  



  Concediile, art. 144 - 158;  
  Sănătate şi securitate în muncă, art. 175 - 182; 
  Răspunderea disciplinară, art. 247 - 252. 

9.   Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice.  
- Cap. I, Principii generale – art.3-4,  
- Cap. II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual - art. 6-19; 
10. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual  în  

  Ministerul Apărării Naţionale, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97; 
11. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6 – 23. 
12. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19 – 22. 
13.  Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 

 Protecţia informaţiilor ,,secret de serviciu”, art. 2-4, 8, 12, 14. 
14.Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Clasificarea informaţiilor, art. 4, 25- 28; 
  Accesul la informaţii clasificate, art. 41 – 50, 108 – 117, 140 - 146. 

 

NOTE: 
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 
 


