ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 02015 BACĂU

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară operator control spaţiu aerian II
Unitatea Militară 02015 Bacău cu sediul în Bacău, Calea Republicii, nr. 202bis, organizează
examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară - operator control spaţiu
aerian II, astfel:
Postul pentru care se organizează examenul: operator control spaţiu aerian II, Tura 5, Sistem
achiziţie şi prelucrare date informare aeronautică, Centrul 95 operaţii aeriene;
Participant la examen: p.c.c. Prescură Ioana, operator control spaţiu aerian III, Tura 5, Sistem
achiziţie şi prelucrare date informare aeronautică, Centrul 95 operaţii aeriene;
Data, ora şi locul susţinerii examenului: 09.10.2019, ora 12.00, la sediul U.M. 02015 Bacău,
pavilionul E, etaj 1, încăperea 21;
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. 20, plt.maj. Rusu Ovidiu-Ionuţ, tf. 6176/321.
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 probei scrise 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.maj. Rusu Ovidiu-Ionuţ, tf. 6176/321.
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:
- Publicaţia de informare aeronautică (AIP ROMANIA, MILAIP ROMANIA);
- Reglementări aeronautice (baza NOTAM) ;
- Cunoaşterea echipamentelor şi introducerea datelor de zbor (FDEx, LARA) ;
- Protecţia informaţiilor clasificate – clasificarea documentelor secrete de stat;
- Norme privind desfăşurarea activităţii de zbor pe aerodromul „Bacău” (zone destinate
zborului pentru elicoptere).
Unitatea Militară 02015
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Bibliografia examenului de promovare:
- F.A./Av.-1, „Regulamentul Pentru Zbor al Aviaţiei Militare”;
- Publicaţia de informare aeronautică (AIP ROMANIA, MILAIP ROMANIA);
- Proceduri de operare în vigoare (Standing Operating Procedures – SOP) pentru avizarea şi
aprobarea cererilor de zbor militare şi stabilirea instrucţiunilor de funcţionare şi utilizare asistemului
FDEx, cod: P.O. 01802 – 03.39 – 001;
- Norme privind desfăşurarea activităţii de zbor pe aerodromul „Bacău”;
- LARA - „Local and sub-Regional Airspace Management Support System”;
- Asigurarea serviciului militar de informare aeronautică pe aerodromul Bacău Cod: P.O. 02015 –
03.41 – 006;
- M. 9/2013, „Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale”.
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