ANUNŢ
Unitatea Militară 01915 Cristian din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Strada
Eroilor, nr. 33, localitatea Cristian, Judeţul Brașov, organizează examen de promovare în grad
profesional imediat superior a personalului civil contractual astfel:
 Postul pentru care se organizează examenul:
- Expert gradul II din cadrul compartimentului Stat Major al UM 01915 Cristian;
 Participant/participanţi la examen:
- Personalul civil contractual încadrat pe postul de Expert gradul III din
compartimentului Stat major al UM 01915 Cristian, care îndeplineşte condiţiile de
participare specificate la art. 6, alin (3) şi (4) din Anexa nr. II a Ordinului ministrului
Apărării Naţionale nr. M 68 din 14.07.2015 pentru aprobarea Normelor privind
ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de
personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual
în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de
studii superior în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al
României partea I nr. 553 din 24.07.2015;
 Data, ora şi locul desfăşurării examenului:
- Examenul se desfăşoară în data de 21.03.2022 începând cu ora 1000 , la sediul U.M.
01915 Cristian, pav.A, etaj I, camera 131;
 Modalitatea de desfăşurare a examenului:
- Examenul de promovare în gradul profesional imediat superior constă în susţinerea
unei probe scrise.
 Tematica pentru promovare în postul de expert gradul II:
- Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din
Ministerul Apărării Naţionale.
- Salarizarea unică în instituţiile bugetare. Salarizarea personalului militar şi civil.
- Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului.
- Acordarea contravalorii normelor de hrană personalului militar şi civil.
- Acordarea compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare şi S.G.P.
- Acordarea drepturilor de transport ale personalului din Armata României
- Modul de lucru cu documente clasificate.
 Bibliografia pentru promovare în postul de expert gradul II:
- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările ulterioare;
- Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Lege - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace, ale
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
republicata, cu modificările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-124/2006 pentru aprobarea “L-l7, Norme
metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii şi
materialelor militare, stabilirea preţului, asigurarea, evidenţa, emiterea, utilizarea şi
justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei
României;
- Ordin ministrului apărării naţionale nr. M 17 din 04 februarie 2012 „Pentru aprobarea
regulamentului de ordine interioara aplicabil personalului civil din Ministerul Apararii
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Nationale”
- Ordonanța de urgență nr. 111/2010 „privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor”
Data până la care se depune cererea de participare la examen:
Cererea de participare la examen se depune până la data de 14.03.2022 ora 1500 la secretarul
comisiei de examinare, telefon 0268257172 int. 107.
NOTĂ:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
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