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

Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, organizează examen pentru promovare în treaptă profesională 

imediat superioară, astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul: „analist (programator) ajutor IA” la Biroul 

planificare şi evidenţă personal; 

2. Participant la examen: p.c.c. Guşoiu Lenuţa; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 19 martie 2021, ora 09.00, la sediul U.M. 01835 

Bucureşti, pavilionul B1, parter, camera 5; 

4. Modalitatea de susţinere a examenului: probă scrisă; 

5. Bibliografia examenului de promovare: 

- Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare; 

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

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

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 122 din 02 noiembrie 2014 privind aprobarea 

Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului 

Apărării Naţionale, pe timp de pace; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 din 06 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor 

privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

- M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

6. Tematica examenului de promovare: 

- Drepturile şi obligaţiile salariatului; modificarea contractului individual de muncă; suspendarea 

contractului individual de muncă; încetarea contractului individual de muncă; timpul de muncă şi 

timpul de odihnă al salariaţilor; concediile salariaţilor; 

- Gradele cadrelor militare; trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare; stagiile 

minime în grad pentru înaintarea în gradul următor, în timp de pace; 

- Desfăşurarea activităţii de apreciere de serviciu a cadrelor militare în activitate; completarea fişelor 

de apreciere de serviciu anuală/specială; capitolul VI – Dispoziţii finale şi tranzitorii din Ordinul 

ministrului apărării naţionale nr. M. 122 din 02 noiembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei 

întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării 

Naţionale, pe timp de pace; 

 - Protecţia documentelor clasificate din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 din 06 februarie 

2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării 

Naţionale; 

- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator. 


