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MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Unitatea Militară 01969 
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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 achiziţii publice, A.4-Logistică, 

stat major. 

Participant la examen: P.c.c. Rad Ileana 

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

15.10.2021 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 27.10.2021, 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. 98/2016, privind achiziţiile publice.  

 Hotărârea Guvernului nr. 395/ 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  

 DAI-1/ 22.05.2019. 

 Ordinul ANAP nr. 281/ 2016, privind stabilirea formularelor standard ale Programului 

Anual al Achiziţiilor Publice şi Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale. 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 69/2011, pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la 

Ordinul ministrului apărării M-31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, 

serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.  

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 81/2015, pentru modificarea şi completarea 

Ordinul ministrului apărării M-31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, 

serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.  

 Dispoziţia şefului Statului Major al Forţelor Aeriene SMFA 16/2020 privid delegarea 

competenţelor de achiziţii a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul structurilor 

subordonate Statului major al Forţelor Aeriene. 
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 Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea consiliului Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor. 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice. 

 Regulamentul (CE) 213/2008 al Comisiei Comunităţilor Europene de modificare a 

Regulamentului (CE) 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a directivelor 2004/17/CE şi 

2004/18/Ce ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile 

de achiziţii publice şi revizuirea CPV. 

 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz. 


