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ANUNȚ 

privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual din  

U.M. 01969 Câmpia Turzii în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

 

 

Unitatea militară 01969 cu sediul în strada Aerodromului, nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, județul 

Cluj organizează examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului civil contractual, astfel: 

Post pentru care se organizează examen: Expert  gr.II, Birou Sprijin Natiune Gazda (H.N.S.); 

A.4-Logistică, stat major. 

Participant la examen: P.c.c. Lojigan Sorina 

 

Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

08.10.2021 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, 

str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examinare, Cpt. Rusu Adrian, tel.0264368229-

387. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 

Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului 

nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 21.10.2021, ora 1000. 

 

Rezultatul probei scrise se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

 

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 

01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. Persoana 

de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Cpt. Rusu Adrian, 

tel.0264368229-387. 

 

Bibliografia examenului de promovare: 

- Legea   nr. 291 din  2 noiembrie 2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni 

sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României; 

- Legea   nr. 260 din 29 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele 

Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România; 

- Hotărârea   Nr. 93 din 13 martie 2013 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării 

Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind 

achiziţiile şi serviciile reciproce (US-ROU-02); 

- Legea  Nr. 362 din  8 septembrie 2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele 

părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor; 

-  Legea 53/2003 republicată în MO nr. 345 din 18.05.2011.  

 


