
ANUNT
privind organizarea examenului de promovare pe funcfia de

referent de specialitate gr. Il in Biroul asigurare stocuri, evaluare gi valorificiiri din cadrul
U.M.02022 ConstanJa

Postul pentru care se organizeazd examenul referent de specialitate gr, II in Biroul
asigurare stocuri, evaluare ;i valoriJicdri din cadrul U.M. 02022 Constanta.

Condifii de participare:
- vechime in gradul profesional din care promoveazi - minim 3 ani;
- calificativul "foarte bine" la evaluarea performanlelor profesionale individuale, cel pufin de

doud ori in ultimii 3 ani.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt urmltoarele:
- cerere de inscriere la examen adresatd comandantului U.M. 02022 Constartp;
- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfectionare profesionala,

certi fi cate pentru conformitate cu ori ginalul ;

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

Data limitl pini la care se poate depune cererea de inscriere la examen este: 1 1.1 1 .2021,
ora 15.30.

Cererea de inscriere la examen se depune la sediul U.M. 02022, sh. Fulgerului nr. 99,
localitatea Constanla, persoana de contact, secretar, Pcc ANTON Gabriela-Elena, telefon 02411655650
sau 0241/655651, int. 258.

Tipul probei de examen, locul, data gi ora desfrguririi acestora:
Probi scrisl: se desfEgoard la sediul U.M.02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanla

in data de l9.ll .2021 , incepdnd cu ora 09,00, pav D6, inciper ea nr. 224(rezewd incdperea nr. 'l l4);
Rezultatul la proba scrisl se afiqeazd in data de 22.11.2021, pAnI la ora 15.00, la sediul

U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanla;

Eventuale contesta(ii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, str.
Fulgerului nr. 99, localitatea Constanla, in data de 23.11.2021, in intervalul orar 08.00-15.00; persoana

de contact, secretar, Pcc ANTON Gabriela-Elena, telefon 02411655650 sau 0241/655651, int. 258.

Rezultatul solufioniirii contesta(iilor cu privire la proba scrisl se afigeazi la sediul U.M.
02022, str. Fulgerului nr.99, localitatea Constan{a in data de 24.11.2021, pdnd laora 15.00.

Bibliografia de examen:

L Ordinul Ml97 din 30.10.2021 - ,Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru
valori/icarea bunurilor aflale in administrarea Ministerului Apdrdrii Nalionale";

2. M 9212013 ,,lnstrucliuni privind scoaterea din funcliune ;i casarea octivelor fixe, precum Si
declasarea Ei casarea bunurilor materiale, altele decdt activele.fixe din Ministerul Apdrdrii
Nalionale ";

3. Dispozilia gefului S.M.Ap. nr. S.M.G./S-2S /2016 pivind managementul integrat al echipamentelor
$i materialelor specifice stocurilor de lupti in Armata Romdniei;

4. Ordinul gefului S.M.Ap.-S-72118.07.2018 pentru modificarea gi completarea Dispozi;iei qefului
S.M.Ap. nr. S.M.G./S-28/2016 privind managementul integrat al echipamentelor gi materialelor
specifice stocurilor de luptd in Armata Romdniei.

ldinl


