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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare în  gradul profesional imediat 

 superior - inginer de sistem gr. I 

 
         Unitatea Militară 02015 Bacău cu sediul în Bacău, Calea Republicii, nr. 202bis, organizează 

examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior – inginer de sistem gr. I, 

astfel: 

Postul pentru care se organizează examenul: inginer de sistem gr. I, A.6 Comunicaţii, 

Informatică şi STNA, stat major; 

Participant la examen: p.c.c. Huţu Laurenţiu, inginer de sistem gr. II, A.6 Comunicaţii, 

Informatică şi STNA, stat major; 

Data, ora şi locul susţinerii examenului: 09.10.2019, ora 12.00, la sediul U.M. 02015 Bacău, 

pavilionul E, etaj 1, încăperea 30; 

Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă; 

Data până la care se depune cererea de participare la examen: 02.10.2019, ora 16.00; 

Cererea de participare la examen se depune la secretarul comisiei de examinare, pav. E, etaj 1, 

încăperea nr. 31, plt.adj.pr. Postulache Dan-Constantin, tf. 6176/322. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examen sunt 

următoarele: 

a) cerere de participare la examen adresată comandantului U.M. 02015 Bacău; 

b) adeverinţa întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul 

profesional în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime de minimum 3 ani în 

funcţia şi gradul profesional din care urmează să promoveze; 

c) fotocopii ale fişelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate 

cu originalul, în situaţia în care acesta nu este încadrat ca debutant; 

d) fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate 

pentru conformitate cu originalul; 

e) fişa postului persoanei care participă la examen. 

 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 10.10.2019, la sediul U.M. 02015 Bacău, 

str. Republicii, nr. 202 bis şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene 

(www.roaf.ro). 

 Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02015 

Bacău, str. Republicii, nr. 202 bis, în data de 11.10.2019, până la ora 16.00; secretar comisie de 

soluţionare a contestaţiilor, plt.adj.pr. Postulache Dan-Constantin, tf. 6176/135. 

 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul   

U.M. 02015 Bacău, str. Republicii, nr. 202 bis şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor 

Aeriene (www.roaf.ro), în data de 14.10.2019. 

 Rezultatul final al examenului se afişează la sediul U.M. 02015 Bacău, str. Republicii,     

nr. 202 bis şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene (www.roaf.ro), în data de 

15.10.2019. 

            Tematica examenului de promovare: 

            - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-9/2013 
o Capitolul I, Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor:  

 Secţiunea a-2-a, Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un 

nivel inferior de clasificare;  

 Secţiunea a-3-a, Accesul la informaţii clasificate; 

 Secţiunea a 7-a, Pregătirea de securitate a personalului; 
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o  Capitolul IV, Protecţia documentelor clasificate, Secţiunea a 2-a, Reguli generale 

privind gestionarea documentelor    clasificate;   

o Capitolul VIII, Dispoziţii finale . 

- Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.S. 22/2014 

o Capitolul VI, Acreditarea şi reacreditarea de securitate a SIC; 

o Capitolul VII, Protecţia informaţiilor clasificate în SIC; 

o Capitolul VIII, Interconectarea SIC; 

o Capitolul VI, Particularităţi privind protecţia informaţiilor clasificate în SIC; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-17/2012: 

o Capitolul I, Secţiunea a-2-a, Drepturi şi obligaţii ale personalului civil; 

o Capitolul I, Secţiunea a 4-a, Timpul de muncă şi timpul de odihnă;  

o Capitolul II, Secţiunea 1, Încheierea contractului de muncă, modificarea, 

suspendarea şi încetarea acestuia; 

- Reţele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum, editia 3: 

o Capitolul 1.4  Modele de referință; 

o Capitolul 3     Nivelul legătură de date;     

o Capitolul 4     Subnivelul de acces la mediu; 

o Capitolul 5     Nivelul rețea; 

o Capitolul 7.1 Securitatea rețelei;  

o Capitolul 7.2 DNS – Sistemul numelor de domenii;  

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.14/2008, pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind organizarea si desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata Românie; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.53/2015, pentru aprobarea Normelor de 

apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale; 

Bibliografia examenului de promovare: 

- Hotărârea Guvernului  nr. 585 din 13 iunie 2002  pentru aprobarea Standardelor naţionale 

de protecţie a informaţiilor clasificate în România; 

- Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu; 

- Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013  pentru aprobarea normelor 

privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.16 din 26.01.2016 pentru aprobarea Ghidului 

de clasificare a informaţiilor în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.S. 22 din 17.02.2014 pentru aprobarea 

Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de 

comunicaţii-Infosec din M.Ap.N.; 

- Hotărârea Guvernului nr. 353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind 

protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în 

România; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-17 din 04.02.2012 pentru aprobarea 

Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării 

Naţionale; 

- Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.14/2008, pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind organizarea si desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata Românie; 

- Reţele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum, ediţia 3; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.53/2015, pentru aprobarea Normelor de 

apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale. 

  


