ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01912
Borcea

ANUNŢ
Unitatea Militară 01912 Borcea, cu sediul în Blocuri Bărăganu, localitatea Borcea, judeţul
Călăraşi organizează examen pentru promovarea în funcţie cu studii de nivel superior, astfel:
1. Postul pentru care se organizează examenul: expert gr. I, birou încadrare şi
dezvoltare profesională, Personal şi Mobilizare, Grup 86 Sprijin
2. Participant la examen: Pcc. Taftă - Potop Mirela
3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 18.04.2018, ora 10,00 la sediul U.M. 01912
Borcea, pavilion A 10 (Blocul Şcoală), Sala NATO.
4. Modalitatea de susţinere a examenului: proba scrisă.
5. Tematica examenului de promovare:
- Contractul individual de muncă; Timpul de muncă şi timpul de odihnă şi Salarizarea;
- Drepturi şi obligaţii ale personalului civil; Procedura de evaluare profesională a
personalului civil contractual şi Abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare ale personalului civil
contractual din Ministerul Apărării Naţionale;
- Norme privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant
de personal civil contractual şi Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a
personalmului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie
cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale;
- Capitolul IV - Pensii din Legea 263 / 2010,
- Completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
- Dispoziţii generale privind privind salarizarea personaului plătit din fonduri publice;
Anexa VI- Familia ocupaţională de funcţii bugetare”Apărare, ordine publică şi securitate naţională
” şi Anexa VII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie”.
cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale
6. Bibliografia examenului de promovare:
- Legea 53 / 2003 – Codul Muncii Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- M.17 / 2012 – Ordin pentru aprobarea “Regulamentului de ordine interioară aplicabil
personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”;
- Legea 153 / 2017 – Legea –cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- Legea 263 / 2010 – Legea privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- HG.286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
- M.68/14.07.2015 Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori
examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării
Naţionale, precum şi a Prăcedurii de organizare şi desfăşurare a examenului imediat superioare sau
într-o funcţie cu un nivel de studii superior în M.Ap.N.
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