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ANUNŢ 

U.M.02044 Tulcea  organizează examen de promovare în grade profesionale imediat superioare 

a personalului civil contractual 

 

Postul pentru care se organizează examen: 

     Tehnician debutant (P.c.c.; M), în tehnician II la N.4-Logistică, din cadrul U.M. 02044 Tulcea.  

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la examen adresată comandantului U.M. 02044 Tulcea;  

- copiile documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale,după caz
*
; 

- adeverinţă întocmită de structura de personal a unității cu privire în treapta profesională în care 

este încadrat, din care să rezulte vechimea în funcția și treapta profesională din care persoana urmează 

să promoveze; 

        Data limită până la care se pot depune cererea este: 24.03.2021 ora 15:00. 

 

        Dosarul se depune la sediul U.M. 02044 Tulcea, strada Iuliu Maniu , nr. 53-55, localitatea 

Tulcea, persoană de contact STELEA Gabriela, secretar, telefon 0240/532.304 interior 135.  

        Condiţiile specifice pentru participarea la examenul de promovare în treapta următoare 

sunt: 

1.Să aibă o vechime de cel puțin 6 luni în funcția și treapta în care este încadrat. 

 

         Tipul probelor de concurs, locul , data și ora desfășurării acestora:  

         Proba scrisă: se desfășoară la sediul U.M. 02044 Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 53-55, 

localitatea Tulcea, în data de 01.04.2021, orele 10.00-12.00. 

 

         Rezultatul la proba scrisă  se afișează în data de 02.04.2021, la sediul U.M. 02044 Tulcea, 

strada Iuliu Maniu, nr. 53-55 și pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secțiunea anunțuri; 

 

         Eventuale contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02044 Tulcea, 

strada Iuliu Maniu, nr. 53-55, în data de 05.04.2021 până la ora 15.00,  persoană de contact STELEA 

Gabriela, secretar, telefon 0240/532.304 interior 135. 

 

         Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează  la sediul U.M. 

02044 Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 53-55 și pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secțiunea 

anunțuri, în data de 06.04.2021/15.00.   

 

         Rezultatele finale ale concursului  se afișează la sediul  U.M. 02044 Tulcea, strada Iuliu 

Maniu, nr. 53-55 și pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secțiunea anunțuri, în data de 

07.04.2021. 

 

Tematică și bibliografie de concurs: 

1.Legea nr. 53/2003,Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

2.Legea nr. 82/1991, Legea Contabilității, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

3.Legea nr.22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor, actualizată; 

4.OMF 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

5.Ordinul 2634/15.12.2015 privind documentele financiar-contabile; 

6.Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

7.Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual în 

Ministerul Apărării Naţionale, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97; 

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

ulterioare; 

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


NECLASIFICAT 

  

 NECLASIFICAT  

 2 din 2 

 

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

10. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

11.Legea nr. 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

NOTE: 

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 


