ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01910 Vernești
ANUNŢ
Unitatea Militară 01910 Verneşti din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Strada 5, nr. 5,
sat Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău, organizează examen de promovare în treaptă profesională
imediat superioară a personalului civil contractual astfel:
 Postul pentru care se organizează examenul:
- Referent I din cadrul biroului personal şi mobilizare;
 Participant la examen:
- Personalul civil contractual încadrat pe postul de Referent II, din cadrul biroului
personal şi mobilizare din U.M. 01910 Verneşti, 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 06.06.2022 începând cu ora 0900 , la sediul U.M.
01910 Verneşti, cam. 204, etaj I, pavilion A.
 Modalitatea de desfăşurare a examenului:
- Examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară constă în susţinerea
unei probe scrise.
 Tematica pentru promovare în postul de referent I:
- Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din
Ministerul Apărării Naţionale;
- Timpul de muncă şi de odihnă;
- Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice;
- Contractul individual de muncă;
- Gradele militare;
- Încadrarea în condiții de muncă.
 Bibliografia pentru promovare în postul de referent I:
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 17/04.02.2012 pentru aprobarea
Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul apărării Naționale;
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 105 din 26 august 2002 pentru
aprobarea " M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in armata Romaniei", cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 68 din 14 iulie 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;
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 69 din 28 iulie 2015 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei
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în carieră a cadrelor militare;
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. MS 77 din 12 aprilie 2021 - Ordin pentru
aprobarea competenţelor exercitate în domeniul resurselor umane de către conducătorii, comandanţii
şi şefii structurilor Ministerului Apărării Naţionale;
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 212 din 12 noiembrie 2019 - Ordin
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și
alte condiții, specifice personalului militar.
- Legea 53/2003 - Codul muncii;
- Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările
ulterioare;
- HG -286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri
 Data până la care se depune cererea de participare la examen:
- Cererea de participare la examen se depune până la data de 26.05.2022 ora 1400 la
secretarul comisiei de examinare, pavilion A, et. 1, camera 308, telefon 0238.511.093.
NOTĂ:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
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