ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02036
- Pantelimon -

ANUNŢ
privind organizarea și desfășurarea examenului pentru promovarea unui personal
civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
Unitatea Militară 02036 Pantelimon, cu sediul pe Şoseaua de Centură nr. 220, localitatea
Pantelimon, organizează examen pentru promovarea unui personal civil contractual în funcție prevăzută
cu nivel de studii medii, astfel:
1. Postul pentru care se organizează examenul: ,,referent tr.I la Biroul evidență patrimoniu
imobiliar, structuri de sprijin decizional la Centrul 51 Infrastructură, Cartiruire Trupe și Administrare
Cazărmi”.
2. Participant la examen: p.c.c. Camburu-Neagu Iulia-Raluca.
3. Data, ora și locul susținerii examenului: 05.09.2019, ora 10.00 la sediul U.M.02036
Pantelimon.
4. Modalitatea de susținere a examenului : probă scrisă.
5. Tematica examenului de promovare:
- Drepturi și obligații ale personalului civil, reguli de disciplina muncii, abateri disciplinare și
sancțiuni disciplinare;
- Dispoziții generale, sistemul calității în construcții;
- Autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Proprietatea imobiliară (cap.II), evidența proprietății imobiliare (cap.III), administrarea
proprietății imobiliare (cap.V), responsabilitățile centrelor de cartiruire trupe și administrare
cazărmi (cap.X secțiunea a 4-a), Utilizarea și mentenanța imobilelor (cap.IX);
- Realizarea lucrărilor, recepția lucrărilor, stabilirea valorii finale a lucrărilor și justificarea
cheltuielilor efectuate;
- Scoaterea din funcțiune a activelor fixe, casarea bunurilor materiale;
- Principii generale, modul de organizare a licitației publice cu strigare, încheierea contractului de
închiriere;
6. Bibliografia examenului de promovare:
- Ordinul M.Ap.N. nr. M 17/04.02.2012 – pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara
aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale;
- Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinul M.Ap.N nr. M 91/12.09.2008 – pentru aprobarea Regulamentului proprietății
imobiliare în Ministerul Apărării Naționale;
- Ordinul M.Ap.N nr. M 151/27.11.2017 – pentru aprobarea instrucțiunilor privind realizarea
obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de
construcții cuprinse în programul de investiții în Ministerul Apărării Naționale;
- Ordinul M.Ap.N. nr. M 92/16.09.2013 – privind scoaterea din funcțiune și casarea activelor
fixe, precum și declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul
Apărării Naționale;
- Ordinul M.Ap.N. nr. M 109/15.12.2011 – pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor
imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
și în proprietatea publică a statului.
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