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Unitatea Militară 01835 Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, Şoseaua 

Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat 

superior, astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul: „expert gr. I” la Compartimentul cursuri în 

străinătate; 

2. Participant la examen: p.c.c. Amarandei Irina; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 14 iulie 2020, ora 10.00, la sediul U.M. 01835 Bucureşti, 

pavilionul E, parter, camera 16; 

4. Modalitatea de susţinere a examenului: probă scrisă; 

5. Tematica examenului de promovare: 

- Timpul de muncă şi timpul de odihnă al salariaţilor; 

- Indemnizaţia în valută acordată pe perioada detaşării în străinătate; 

- Obligaţiile personalului Ministerului Apărării Naţionale aprobat să participe la pregătire în 

străinătate; 

- Execuţia activităţilor internaţionale ale Ministerului Apărării Naţionale; 

- Obligaţiile personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă la activităţi internaţionale în 

interes de serviciu; 

- Organizarea concursului de selecţie pentru participarea la pregătire în străinătate a personalului din 

Ministerul Apărării Naţionale. 

6. Bibliografia examenului de promovare: 

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

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 99/2010 pentru aprobarea ,,Normelor privind activitatea 

de pregătire în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale”; 

- Directiva nr. 5 privind cooperarea internaţională în domeniul apărării, aprobată prin Ordinul 

ministrului apărării naţionale nr. M.S. 233 din 27.12.2018; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 107 din 29 octombrie 2013 privind obligaţiile 

personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă la activităţi internaţionale în interes de 

serviciu sau stabileşte relaţii cu străini în interes personal; 

- Dispoziţia nr. DMRU 13 din 28.04.2014 a şefului Direcţiei management resurse umane pentru 

aprobarea normelor privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii de pregătire 

în străinătate a personalului Ministerului Apărării Naţionale. 


