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ANUNȚ 

privind organizarea examenului de promovare personalului civil contractual 

în grad profesional imediat superior 

 

Unitatea militară 01969 cu sediul în strada Aerodromului, nr. 1, localitatea Luna, județul 

Cluj organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului 

civil contractual, astfel: 

Postul pentru care se organizează examen: 

  Expert debutant, gr.III-I, birou încadrare și dezvoltare profesională, A.1- Personal şi 

mobilizare, stat major. 

    Participant la examen P.c.c. Iamandi Alexandra 

Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

19.08.2019 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia 

Turzii, str. Aerodromului nr. 1, loc. Luna, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examen, domnul Cpt. Rusu Adrian 

tel.0364368229-387. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 

Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. 

Aerodromului nr. 1, loc. Luna, jud. Cluj, în data de 27.08.2019, ora 1000. 

Rezultatul probei scrise se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor 

examenului. Persoana de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul 

Cpt. Rusu Adrian tel.0364368229-387. 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ: 

1. Bibliografia examenului de promovare: 

- Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru aprobarea Regulamentului de                

ordine interioară  aplicabil personalului civil din M.Ap.N.; 

- H.G. 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; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68/2015 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 Procedurii de organizare şi 
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desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte 

profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul 

Apărării Naţionale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul 

de ordine interioară în unitate; 

 

2. Tematica examenului de promovare: 

- Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare: 

- Titlul II, Cap. I, Incheierea contractului individual de munca; 

- Titlul II, Cap. III, Modificarea contractului individual de muncă; 

- Titlul II, Cap. IV, Suspendarea contractului individual de muncă; 

- Titlul II, Cap.V, Incetarea contractului individual de munca 

- 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; 

- TITLUL I, CAP. I, Organizarea concursului de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual; 

- TITLUL II  - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice. 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru aprobarea Regulamentului de                

ordine interioară  aplicabil personalului civil din M.Ap.N.; 

- CAP. I, Secţiunea 1, Drepturi şi obligaţii ale comandanţilor/şefilor unităţilor 

militare; 

- CAP. II, Secţiunea a 2-a, Procedura şi criteriile de evaluare profesională a 

personalului civil contractual. 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-68/2015 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 Procedurii de organizare 

şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori 

trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în 

Ministerul Apărării Naţionale; 

- Anexa 2, Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de 

promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale 

imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în 

Ministerul Apărării Naţionale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016 pentru aprobarea R.G.-1, 

Regulamentul de ordine interioară în unitate; 

- Anexa 4, reguli de redactare a ordinului de zi pe unitate; 

- Anexa 9, Permisiile militarilor şi întreruperea concediului de odihnă. 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz. 

 


