ROMÂNIA
MINISTERUL APARARII NAȚIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01919 OTOPENI

NECLASIFICAT
Exemplar unic

ANUNȚ
Unitatea Militară 01919 Otopeni din Ministerul Apărării Naționale, cu sediul în Strada
Zborului nr.1, localitatea Otopeni, Județul Ilfov, organizează examen de promovare in grad
profesional imediat superior a personalului civil contractual, astfel:
 Postul pentru care se organizează examenul
-Expert gr. II (1 post) din cadrul Compartimentului planificare, urmărire producție
și calcul preț cost / Inginer șef al U.M. 01919 Otopeni.
 Participanți la examen :
-Personalul civil contractual încadrat pe postul de Expert gradul III din
cadrul Compartimentului planificare, urmărire producție și calcul preț cost/
Inginer șef al U.M.01919, care îndeplinește condițiile condițiile de participare
specificate la art. 6, alin (3) și (4) din Anexa nr. II a Ordinului Ministrului Apărării
Naționale nr. M 68 din 14.07.2015 2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea
prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personalul civil
contractual in Ministerul Apărării Naționale, precum și a procedurii de organizare și
desfașurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori
trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior
în Ministerul Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României partea I
nr. 553 din 24.07.2015;
 Data, ora și locul desfășurării examenului:
- Examenul se desfășoară în data de 13.05.2019, începând cu ora 09°° , la sediul
U.M 01919 Otopeni, pavilion Ansamblu Modular, etaj parter, camera 5.
 Modalitatea de desfășurare a examenului:
-Examenul de promovare în grad profesional imediat superior constă în
susținerea unei probe scrise.
 Tematica pentru promovarea in postul de Expert gradul II:
 Desfășurarea activităților de producție din cadrul MApN;
 Principalii indicatori economico-financiari utilizați în activitățile de producție
din cadrul MApN;
 Programul de Producție Anul și calculația de preț.
 Bibliografia pentru promovare in postul de Expert gradul II:
 Ordinul ministrului apărării naționale nr. M9 din 24.01.2011 pentru aprobarea
instrucțiunilor privind managementul activitaților de producție din unitățile
ministerului apărării naționale;
 Data până la care se depune cererea de participare la examen:
- Cererea de participare la examen se depune până la data de 06.05.2019 ora 15°°
la secretariatul comisiei de examinare (Cpt. Marius-Liviu CHIȚĂ), pavilion
Ansamblu Modular, camera 5, telefon 021. 350.61.33 int. 534

