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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare a Pcc COTORANU LIVIU, MUNCITOR 

CALIFICAT treapta III (lăcătuș-mecanic) în treapta următoare, MUNCITOR CALIFICAT treapta 

II (lăcătuș-mecanic)” din cadrul Formaţiunii de Cazarmare 

 
Postul pentru care se organizează examen este MUNCITOR CALIFICAT treapta III (lăcătuș-

mecanic), din cadrul Formaţiunii Cazarmare a U.M. 02035 Slava Cercheză. 

Principalele cerinţe ale postului sunt aplicarea procedurilor de lucru în domeniul cazarmare şi 

a normelor interne specifice Ministerului Apărării Naţionale. 

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 care să 

ateste vechimea în grad; . 

Data limită până la care se poate depune cererea este: 19.04.2021 ora 15
00

. 

Dosarul  se depune la sediul U.M. 02035 Slava Cercheză, localitatea Slava Cercheză, 

persoană de contact Mihalcea Victorița, secretar, telefon 0240 562 051/128.  

Condiţiile specifice pentru participarea la examenul de promovare în gradul următor sunt:  

- să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia şi gradul în care este încadrat. 

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02035 Slava Cercheză, localitatea Slava 

Cercheză, în data de 20.04.2021 ,orele  11
00

-12
30

. 

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 20.04.2021/15
00

, la sediul U.M. 02035 

Slava Cercheză, localitatea Slava Cercheză şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02035 Slava 

Cercheză, localitatea Slava Cercheză, în data de 21.04.2021 până la ora 15
00

, persoană de contact 

Mihalcea Victorița, secretar, telefon 0240 562 051/128.  

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

02035 Slava Cercheză, localitatea Slava Cercheză şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri, în data de 26.04.2021/15
00

. 

 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02035 Slava Cercheză, 

localitatea Slava Cercheză şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data 

de 27.04.2021. 

 

Tematica de concurs: 

 Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile ale personalul civil din 

Ministerul Apărării Naţionale: 

- Sursa:http://dmru.mapn.ro/pages/view/97 

 ,,Cartea lăcătușului”, Răducu V. și Teodorescu P., Ediția a II-a; 

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

- Executarea contractului individual de muncă, art. 37 – 40; 

- Încetarea de drept a contractului individual de muncă, art.56; 

- Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111 – 126;  

- Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor(, formare profesională, medicale, 

fără plată, art.144-158; 

- Sănătate şi securitate în muncă, art. 175 – 177. 

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

completările ulterioare: 

- Obligaţia lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6 – 23. 
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 Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

- Obligaţii lucrătorilor privind apărarea împotriva incendiilor, art. 22-23. 

 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. 

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

secrete de serviciu: 

- Protecţia informaţiilor „secret de serviciu” art. 2 – 4, 8, 12, 14 

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

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 

              

            

 

  


