
ANUNT
privind organizarea examenului de promovare pe func1ia de

expert gr, lI in cadrul Biroului managemenr personal din U.M.02022 Consranga

Postul pentru care se organizeazi examenul esle expert gt /I in cadrul Biroul managemenl personal
din U.M. 02022 Constanla.

Condi[ii de participare:
- vechime in gradul profesional din care prolnoveaid - minim 3 ani si 6 luni:
- calificatiwl "foane bine" Ia evaluarea perfbman{elor prof'esionale individuale, cel pulin de doui ori

in ultimii 3 ani.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosaruluide examen sunt urmitoarele:
- cerere de inscriere la examen adresatd comandantului u.M. 02022 cronsran(ai
- ibtocopii ale actelor de absolvire a studiilor,'programelor de pert-eclionar.e prot'esionald. cL'rtilicatc

pentru contbrmitate cu originalul:
- fotocopii ale figelor de evaluare pe ultimii 3 ani, certilicare pentru contbrmitate cu orieinalul.

Data limittr pini la care se poate depune cererea de inscriere la examen este: 04.07.1022. ora
t5.i0.

Cererea de inscriere la examen se depune la sediul U.M. 02022. str. Fulgerului nr. 99. localitatea
constanta, persoana de contact. secretar, Lt. POPA Marius-constantin. lelefon 0241i655650 sau 0141,/655651.
int. l2l.

Tipul probei de examen, locul, data gi ora desfiEuririi acestora:
l. Probi scrisi: se desfEqoari la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99. localitatea Constanta in dara

de 12.07.2022, incepand cu ora r 1.00. pav D6, incdperea nr. 224(rezer'e inciperea nr. ll4):
Rezultatul la proba scrisi se afiqeazi in data de 13.07.2011. pen6 la ora 15.00. la sediul U.M. 01022.

str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanla;
Eventuale contestafii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02012- str. Fulgerului

nr. 99' localitatea Constan[a, in data de 14.01 .2022, in intervalul orar 08.00- I 5.001 persoana de couract. secrerar.
Lt. POPA Marius-Conslanlin, relelon 0241t655650 sau 0241i655651. inr.258.

Rezultatul solufiontrrii contestafiilor cu privire la proba scristr se afiqeazd la sediul U.M. 02011.
str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanla in data de 15.07.2022, pdnd la ora I 5.00.

Bibliografia de examen:
l- Legea nt. 53/2003 din 2.1 ianuarie 2003. Codul nruncii - republicati, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
2. Legea-cadru nr. L53/20f7 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice
3. Legea nr. 263/2010 din t6 decembrie 2010 privind sisrernul unitar de pensii publice
4. Legett nr. 384 din 10 octombrie 2006, privind statutul soldalilor ;i gradalilor prol'esioniqti. cu
rnodifi clrile 9i contpletirile ulterioare;
5. Legea nr. 80 din l l iulie 1995 privind statutul cadrelor miliure, cu rnodificarile ;i cornpletirile
ulterioare:
6. Legea nr. 210 din 31 decetnbrie l999,legea concediului patemal:
7. HofirAreo nr. 286 din 23 martie 20ll pentnt aprobarea Regulamentului-cadru pri\ind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau ternporar vacant corespunzator
f'uncliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plitit din lbnduri publice. cu moditicirilc ;i
completarile ulterioare;
8. Hotdrdrea nr. 442 din 7 august 1992 prfiind concediul de odihnl al ofilerilor, maiqtrilor
militari gi subofilerilor in activitate din lo4ele arrnate. cu modificirile gi completarile ulterioare:
9. Ordonanyd de urgen\d Nr. l ll din 8 decembrie 2010, prfiind concediul qi indemnizalia
lunari pentru cre$terea copiilor, cu modit'icarile $i completerile ulterioare;

tdin:



I0. Ortlirutl ntinistului apdrtirii nalionale nr.M.l7 tlin 04 februurie.20t2 .. Reeulanrentul de
ordine interioari aplicabil personalului civil contractual din Ministerul Apirdrii ialionale". cu
nrod ificdrile 5i completdrile uherioarel
ll. Ordinul ministului apdrdrii nalionale nr. M.68 din 14 iulie 2015 pentru aprobarea Nonrelor
privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post \/acant sau terxporar \,acant de personal ciyil
contractual in Ministerul Apdririi Nationale, precum $i a Procedurii de organizare qi desllqurare a
examenului de promovare a personalului civil contractual in grade ori trepte profesionale ir.nediat
superioare sau intr-o funclie cu un nivel de studii superior in Ministerul Apdrlrii Nalionale:
12- Dispozilio D.M.R.U.l0 din 08 iutie 2013, pentru aprobarea irocedurii prir.ind luarea in
eviden{i a documentelor componente memoriilor originale ale cadrelor rmilitare in activitate $i ale
dosarelor profesionale ale personalului civil din Ministerul Ap5rlrii Nalionalel

ldinl


