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A N U N Ţ 

 

Unitatea Militară 01802, cu sediul în MOARA VLĂSIEI, judeţul ILFOV organizează examen 

pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară, astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul este: 

1.1. Referent treapta I, Birou monitorizare activităţi, Structuri de sprijin decizional 

şi asistenţă; 

      Participant la examen: Referentul treapta II din cadrul Biroului monitorizare 

activităţi; 

2. Cererea de participare la examen se depune până la data de 10.03.2023, până la ora 15.00; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 20.03.2023, intervalul orar 10.30-12.30, la 

sediul Unităţii Militare 01802 MOARA VLĂSIEI, pavilionul B. 

4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă. 

5. Tematica şi bibliografia examenului de promovare: 

 Tematica examenului de promovare: 

- Lucru cu documentele clasificate pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale; 

- Protecţia fizică a informaţiilor clasificate şi prevenirea scurgerii de informaţii clasificate; 

- Responsabilităţi în domeniul raporturilor de muncă şi al raporturilor de serviciu; 

- Contractul individual de muncă; 

- Executarea contractului individual de muncă; 

- Organizarea examenului de angajare/promovare a personalului  contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice. 

 Bibliografia examenului de promovare: 

- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată, Codul muncii cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 din 12 iulie 2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 168 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1336/28.10.2022 pentru pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 

 

 

 

 

 


