ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Miliară 01835
- Bucureşti -

ANUNŢ
Unitatea Militară 01835 Bucureşti cu sediul în Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5, Sector 1, Municipiul
Bucureşti, organizează următoarele examene pentru promovarea în grad profesional imediat superior, astfel:
1. Participant la examen: P.c.c. Gheorghiu Doiniţa
Funcţia pentru care se organizează examenul: ,,expert gr. I”;
Data, ora şi locul sus ţinerii examenului: 23 ianuarie 2019, ora 11.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti,
pavilionul E, sala 16;
Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă;
Tematica examenului de promovare:
- Principii şi concepte, linii de conduită ale domeniului HNS pe teritoriul României, ca naţiune gazdă,
rolurile şi responsabilităţile structurilor militare şi guvernamentale, ca elemente componente ale
Sistemului de management HNS al României;
- Aspecte juridice privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă de către România, statutul forţelor armate
străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţii sau se află în tranzit pe teritoriul naţional al României;
- Aspecte financiare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă de către România. Regimul taxelor şi
impozitelor. Modalităţi şi proceduri de plată;
- Termeni de bază, condiţii şi proceduri care să faciliteze asigurarea reciprocă a sprijinului logistic,
bunurilor şi serviciilor forţelor Statelor Unite ale Americii;
- Principii şi proceduri de solicitare, acordare şi compensare a asistenţei logistice a forţelor aparţinând altui
stat membru al NATO. Formulare tipizate ale NATO pentru cerere, primire, predare sau facturare, de
însoţire a mărfii şi pentru comercializarea de carburant;
- Timpul de muncă şi timpul de odihnă al salariaţilor;
- Contractul individual de muncă.
Bibliografia examenului de promovare:
- Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate
străine pe teritoriul României, republicată;
- Hotărârea Guvernului nr. 1374/2004 privind procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice în domeniul
cooperării cu forţele armate străine;
- Hotărârea Guvernului nr. 93/2013 pentru aprobarea „Acordului dintre MApN din România şi
Departamentul Apărării din SUA privind achiziţiile şi serviciile reciproce (US-ROU-02)”;
- Hotărârea C.S.A.T. nr.102/25.10.2010 referitoare la „Concepţia şi procedurile generale privind acordarea
de către România a sprijinului naţiunii gazdă (HNS) pentru acţiunile militare ale statelor membre NATO
şi partenere pe teritoriul naţional”;
- M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine
care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României, completat cu
M.123/2010;
- M. 9/2013, „Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale”;
- L.26/2009, „Manual privind proceduri standard NATO pentru asistenţa logistică reciprocă”;
- M. 17/2012, „Regulamentul de ordine interioară pentru personalul civil din Ministerul Apărării
Naţionale”;
- Legea 53/2003 - „Codul muncii”, republicat.
2. Participant la examen: P.c.c. Pîrlogea Ecaterina
Funcţia pentru care se organizează examenul: ,,expert gr. II”;
Data, ora şi locul susţinerii examenului: 23 ianuarie 2019, ora 11.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti,
pavilionul E, sala 16;
Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă;

Statul Major al Forţelor Aeriene
Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, Km. 10,5 OP. 18, CP. 23, Sectorul 1, Bucureşti, România

Tel. 021/319.40.00;  fax. 021-319.40.33;
1 din 4

 e-mail: p roff@roaf.ro

Tematica examenului de promovare:
- Desfăşurarea activităţii de mentenanţă;
- Repararea echipamentelor;
- Exploatarea echipamentelor;
- Înregistrarea şi radierea vehiculelor;
- Contractul individual de muncă;
- Timpul de muncă şi timpul de odihnă al salariaţilor.
Bibliografia exame nului de promovare:
- Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea „L–11, Regulamentul mentenanţei echipamentelor în
Armata României” nr. M.S.-13 din 04.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare”;
- Ordinul ministrului apărării naţiona le nr. M-17/2012, pentru aprobarea „Regulamentului de ordine interioară
aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”.
3. Participant la examen: P.c.c. Moraru Antonela
Funcţia pentru care se organizează examenul: ,,expert gr. II”;
Data, ora şi locul susţinerii examenului: 23 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti,
pavilionul E, sala 16;
Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă;
Tematica examenului de promovare:
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-9/2013:
- Capitolul I, Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor:
i. Secţiunea a 2-a, Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de clasificare;
ii. Secţiunea a 3-a, Accesul la informaţii clasificate;
iii. Secţiunea a 7-a, Pregătirea de securitate a personalului;
- Capitolul III, Protecţia fizică:
i. Secţiunea a 5-a, Condiţii de păstrare;
- Capitolul IV, Protecţia documentelor clasificate:
i. Secţiunea 1, Dispoziţii generale;
ii. Secţiunea a 2-a, Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate;
- Capitolul VIII, Dispoziţii finale;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS-63/1998, Capitolul III, Constituirea şi inventarierea arhivei
unităţii militare;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-17/2012:
- Capitolul I, Secţiunea a-2-a, Drepturi şi obligaţii ale personalului civil;
- Capitolul I, Secţiunea a 4-a, Timpul de muncă şi timpul de odihnă;
- Capitolul II, Secţiunea 1, Încheierea contractului de muncă, modificarea, suspendarea şi încetarea acestuia.
Bibliografia examenului de promovare:
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-9/2013 pentru aprobarea normelor privind protecţia
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS-63/1998 pentru aprobarea Instrucţiunilor Arhivistice I.A.-98;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-17/2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară
aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale;
4. Participant la examen: P.c.c. Vlaicu Ileana
Funcţia pentru care se organizează examenul: ,,expert gr. II”;
Data, ora şi locul susţinerii examenului: 23 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti,
pavilionul E, sala 16;
Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă;
Tematica examenului de promovare:
- Provenienţa subofiţerilor în activitate pe filieră directă şi indirectă;
- Confirmarea sau trecerea cadrelor militare dintr-o armă/specialitate militară în alta;
- Timpul de muncă şi timpul de odihnă al salariaţilor;
- Contractul individual de muncă.
Bibliografia examenului de promovare:
- Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare;
- M. 105/2002, „Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”;
- M. 17/2012, „Regulamentul de ordine interioară pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale”;
- Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată.
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5. Participant la examen: P.c.c. Roşu Mariana
Funcţia pentru care se organizează examenul: ,,expert gr. II”;
Data, ora şi locul susţinerii examenului: 23 ianuarie 2019, ora 09.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti,
pavilionul E, sala 16;
Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă;
Tematica examenului de promovare:
- Timpul de muncă şi timpul de odihnă al salariaţilor;
- Contractul individual de muncă;
- Reguli de disciplină a muncii;
- Misiunile structurilor de poliţie militară;
- Informarea şi raportarea evenimentelor;
- Evidenţa şi scoaterea din evidenţă a evenimentelor;
- Condiţii specifice pentru acordarea şi menţinerea titlului de specialist de clasă în arma Poliţie militară.
Bibliografia examenului de promovare:
- Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M 17/2012, pentru aplicarea Regulamentului de Ordine Interioară
aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M 9/2013, pentru aprobarea Normelor privind Protecţia
Informaţiilor Clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
- Ordinul ministrului apărării nr. M.S.13/2013 pentru aprobarea P.M.-1, Regulamentul structurilor de poliţie
militară;
- Ordinul ministrului apărării nr. M.S.15/2013 pentru aprobarea P.M.-3, Instrucţiuni privind gestionarea
evenimentelor în Armata României;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr.MS 83/2015, privind acordarea, menţinerea, retrogradarea dintr-o
clasă superioară, într-o clasă inferioară, respectiv retragerea titlului de specialist de clasă;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr.MS 84/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind acordarea,
menţinerea, retrogradarea dintr-o clasă superioară, într-o clasă inferioară, respectiv retragerea titlului de
specialist de clasă.
6. Participant la examen: P.c.c. Cozmovici Cristina
Funcţia pentru care se organizează examenul: ,,expert gr. II”;
Data, ora şi locul susţinerii examenului: 23 ianuarie 2019, ora 09.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti,
pavilionul E, sala 16;
Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă
Tematica examenului de promovare:
- Planificarea, organizarea, conducerea, controlul şi evidenţa activităţilor pentru desfăşurarea procesului de
iniţiere, elaborare, modificare, completare, publicare, republicare şi/sau abrogare a actelor normative specifice,
a doctrinelor şi a manualelor militare în Ministerul Apărării Naţionale;
- Introducerea în baza de date LEXMIL a actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare;
- Contractul individual de muncă;
- Timpul de muncă şi timpul de odihnă al salariaţilor.
Bibliografia examenului de promovare:
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 68/2008 pentru aprobarea A.N.S.–1, Regulamentul privind
elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în Ministerul Apărării Naţionale ;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-17/2012, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară
aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-42/2012 privind managementul aplicaţiei informatice pentru
evidenţa şi consultarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare emise în Ministerul
Apărării Naţionale – LEXMIL.
7. Participant la examen: P.c.c. Croitoru Elena-Mihaela
Funcţia pentru care se organizează examenul: ,,expert gr. II”;
Data, ora şi locul susţinerii examenului: 23 ianuarie 2019, ora 08.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti,
pavilionul E, sala 16;
Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă;
Tematica examenului de promovare:
- Timpul de muncă şi timpul de odihnă al salariaţilor;
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- Contractul individual de muncă;
- Delegarea, detaşarea personalului civil contractual;
- Suspendarea contractului individual de muncă;
- Îndatoririle şi drepturile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
- Recompensele şi sancţiunile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
- Selecţionarea, formarea şi admiterea în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
- Cariera şi trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.
Bibliografia examenului de promovare:
- Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată;
- M. 17/2012, „Regulamentul de ordine interioară pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale”;
- Legea 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
- Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- M. 105/2002, „Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”.
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