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A N U N Ţ 
 

 

 

Unitatea Militară 01835 Bucureşti cu sediul în Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5, Sector 

1, Municipiul Bucureşti, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat 

superior, astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul: ”expert gr. II” la Biroul S.G.P. şi p.c.c.;  

2. Participant la examen: expertul gr. III de la Biroul S.G.P. şi p.c.c.; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 08 noiembrie 2021, ora 11.00 la sediul      

U.M. 01835 Bucureşti, pavilionul B, etaj 1, camera 27; 

4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă. 

5.  Bibliografia examenului de promovare: 

Nr. 

crt. 
Actul normativ 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României 

1.  
Legea nr. 53/2003  *** Republicată 

Codul muncii 
Nr. 345/2011  

2.  Legea  nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare Nr. 155/1995 

3.  
Legea-cadru nr. 153 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor 

militare 
Nr. 492/2017 

4.  

Legea nr. 176 din  1 septembrie 2010 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative 

Nr. 621/2010 

5.  

Hotărârea Guvernului nr. 442 din 7 august 1992 privind 

concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi 

subofiţerilor în activitate din forţele armate 

Nr. 207/1992 

6.  
Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002    *** Republicată privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

Nr. 326/2013 

 

7.  

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101 din 10 

septembrie 2012 privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a 

petiţiilor şi de primire în audienţă 

Nr. 670/2012 

8.  

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 20 

noiembrie 2014 

privind aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de 

serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului 

Apărării Naţionale, pe timp de pace 

Nr. 863/2014 

 

9.  

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 din 23 

decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte 

condiţii, specifice personalului militar 

Nr. 982/2015 

 

10.  
Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor 

clasificate 

Nr. 248/2002 
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Nr. 

crt. 
Actul normativ 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României 

11.  
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M9 din 6 februarie 

2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor 

clasificate în Ministerul Apărării Naţionale 

Nr. 115 şi 115 bis /2013 

12.  
 

Microsoft Office (suita Word, Excel, PowerPoint, Access) 

2003/2007 

Conform meniului 

HELP oferit de fiecare 

produs 

6. Tematica examenului de promovare: 

 

1. 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; concediile salariaţilor; 

2. 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; 

3. Declararea averii şi a intereselor; implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de 

avere şi declaraţiile de interese; 

4. Concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele 

armate; 

5. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 

6. Dispoziţii generale şi organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate structurilor 

ministerului apărării naţionale; 

7. 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 20 noiembrie 2014 privind 

aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din 

structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace;    

8. Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte 

condiţii, specifice personalului militar; 

9. Informaţii secrete de stat; 

10. Informaţii secrete de serviciu; 

11. Capitolul IV -  Protecţia documentelor clasificate, din Ordinul ministrului apărării naţionale 

nr. M.9/2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în 

Ministerul Apărării Naţionale; 

12. Cunoştinţe de operare pe calculator folosind Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access.  

 
 

 

 


