
 

 

Unitatea Militară 01969 Câmpia Turzii 

strada Aviatorilor, nr. 2, loc. Luna, jud. Cluj, România 

Tel. 0264368229;  e-mail: um01969@roaf.ro 

 

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 Aviatorilor, nr. 2, Loc. Luna, județul Cluj 

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

personalului civil contractual, astfel: 

 

I. Promovarea în gradul profesional de „economist specialist IA” 

 

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

13.03.2023 ora 15:30 

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

str. Aviatorilor, nr. 2, Loc. Luna, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

 

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

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

2, Loc. Luna, jud. Cluj, în data de 21.03.2023, ora 1100. 

 

Rezultatul probei scrise se afișează în termen de 1 zi lucrătoare la sediul Unității Militare 

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

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, în termen de 

1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, respectiv la 

proba scrisă .  

Bibliografia examenului de promovare: 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor; 

 Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.168/2022; 

 Ordinul M 34/2022. 

Tematica examenului de promovare; 

 Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice: CAP. I -   Dispoziţii generale, Obiectul legii; 

CAP. II-    Principii, reguli şi responsabilităţi;    CAP. III-    Procesul bugetar;    CAP. IV-    

Finanţele instituţiilor publice-    Finanţarea instituţiilor publice. 

 Ordonanţa nr. 121 din 28 august 1998: CAP. 1, Dispoziţii generale; CAP. 2,    Răspunderea 

materială;  CAP. 3, Stabilirea şi recuperarea pagubelor; CAP. 4, Căile de atac. 

 Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002: Pct.  1. Angajarea cheltuielilor; 

Pct.2. Lichidarea cheltuielilor;  Pct. 3. Ordonanţarea cheltuielilor;  Pct. 4. Plata 

cheltuielilor. 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.168/2022; 

 Ordinul M 34/2023. 
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Unitatea Militară 01969 Câmpia Turzii 

strada Aviatorilor, nr. 2, loc. Luna, jud. Cluj, România 

Tel. 0264368229;  e-mail: um01969@roaf.ro 

II. Promovarea în gradul profesional de „economist gr. I”. 

 

 

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

13.03.2023 ora 15:30 

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

str. Aviatorilor, nr. 2, Loc. Luna, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

 

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

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

2, Loc. Luna, jud. Cluj, în data de 21.03.2023, ora 1100. 

 

Rezultatul probei scrise se afișează în termen de 1 zi lucrătoarela sediul Unității Militare 

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

 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, în termen de 

1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, respectiv la 

proba scrisă .  

Bibliografia examenului de promovare: 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor; 

 Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.168/2022; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 34/2022. 

Tematica examenului de promovare; 

 Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice: CAP. I -   Dispoziţii generale, Obiectul legii; 

CAP. II-    Principii, reguli şi responsabilităţi;    CAP. III-    Procesul bugetar;    CAP. IV-    

Finanţele instituţiilor publice-    Finanţarea instituţiilor publice. 

 Ordonanţa nr. 121 din 28 august 1998: CAP. 1, Dispoziţii generale; CAP. 2,    Răspunderea 

materială;  CAP. 3, Stabilirea şi recuperarea pagubelor; CAP. 4, Căile de atac. 

 Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002: Pct.  1. Angajarea cheltuielilor; 

Pct.2. Lichidarea cheltuielilor;  Pct. 3. Ordonanţarea cheltuielilor;  Pct. 4. Plata 

cheltuielilor. 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.168/2022; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 34/2022. 

 

III. Promovarea în gradul profesional de „expert gr. I”. 

 

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

13.03.2023 ora 15:30 

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

str. Aviatorilor, nr. 2, Loc. Luna, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

 

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

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

2, Loc. Luna, jud. Cluj, în data de 21.03.2023, ora 1100. 

 



 

 

Unitatea Militară 01969 Câmpia Turzii 

strada Aviatorilor, nr. 2, loc. Luna, jud. Cluj, România 

Tel. 0264368229;  e-mail: um01969@roaf.ro 

Rezultatul probei scrise se afișează în termen de 1 zi lucrătoarela sediul Unității Militare 

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

 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, în termen de 

1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, respectiv la 

proba scrisă .  

Bibliografia examenului de promovare: 

- Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru aprobarea Regulamentului de                

ordine interioară  aplicabil personalului civil din M.Ap.N.; 

- H.G. 1336/2022 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 publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2015 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul 

de ordine interioară în unitate; 

Tematica examenului de promovare: 

- Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare: 

- Titlul II, Cap. I, Incheierea contractului individual de munca; 

- Titlul II, Cap. III, Modificarea contractului individual de muncă; 

- Titlul II, Cap. IV, Suspendarea contractului individual de muncă; 

- Titlul II, Cap.V, Incetarea contractului individual de munca 

- HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

pentru personalul contractual; 

- Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru aprobarea Regulamentului de                

ordine interioară  aplicabil personalului civil din M.Ap.N.; 

- CAP. I, Secţiunea 1, Drepturi şi obligaţii ale comandanţilor/şefilor 

unităţilor militare; 

- CAP. I, Secţiunea 2, Drepturi şi obligaţii ale personalului civil; 

- CAP. II, Secţiunea a 2-a, Procedura şi criteriile de evaluare profesională a 

personalului civil contractual. 

- CAP. III, Secţiunea a 3-a, Abateri disciplinare şi răspunderea funcţionarilor 

publici. 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2015 pentru aprobarea R.G.-1, 

Regulamentul de ordine interioară în unitate; 

- Anexa 4, reguli de redactare a ordinului de zi pe unitate; 

- Anexa 9, Permisiile militarilor şi întreruperea concediului de odihnă. 

 

IV. Promovarea în treapta profesională de „muncitor calificat II”. 

 

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

13.03.2023 ora 15:30 

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

str. Aviatorilor, nr. 2, Loc. Luna, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

 

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



 

 

Unitatea Militară 01969 Câmpia Turzii 

strada Aviatorilor, nr. 2, loc. Luna, jud. Cluj, România 

Tel. 0264368229;  e-mail: um01969@roaf.ro 

Proba practică se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aviatorilor, 

nr. 2, Loc. Luna, jud. Cluj, în data de 21.03.2023, ora 1100. 

 

Rezultatul probei practice se afișează în termen de 1 zi lucrătoarela sediul Unității Militare 

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

 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, în termen de 

1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, respectiv la 

proba practică .  

Bibliografia examenului de promovare: 

- Cartea zidarului, autori: - I.Davidescu şi C. Roşoga, editura tehnica Bucureşti1980; 

- Legea 10/1995, privind calitatea în construcţii; 

- Tehnologia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii, autori: Roşu C. Ion, Editura de stat didactică 

şi pedagogică; 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi normele metodologice de aplicare 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 646 din 26.07.2006, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 633 din 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

Tematica examenului de promovare: 

- Clasificarea construcţiilor; 

- Elemente de rezistenţă în construcţii; 

- Dispozitive şi instrumente pentru trasarea unghiurilor şi a distanţelor; 

- Materiale folosite la lucrări de zidărie şi tencuieli;  

- Mortare pentru zidării şi tencuieli; 

- Alcătuirea zidăriei; 

- Reguli generale de securitate şi sănătate în muncă şi A.Î.I; 

- Reguli de bază pentru lucrul la înălţime. 

 

 

V. Promovarea în treapta profesională de „muncitor calificat III”. 

 

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

13.03.2023 ora 15:30 

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

str. Aviatorilor, nr. 2, Loc. Luna, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

 

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

Proba practică se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aviatorilor, 

nr. 2, Loc. Luna, jud. Cluj, în data de 21.03.2023, ora 1200. 

 

Rezultatul probei practice se afișează în termen de 1 zi lucrătoarela sediul Unității Militare 

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

 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, în termen de 

1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, respectiv la 

proba practică .  

 

Bibliografia examenului de promovare: 

- Lăcătuşerie generală, autor Ing. Emil Arieşeanu şi Ing. Gheorghe Peptea, Editura didactică şi 

pedagogică Bucureşti 1977; 



 

 

Unitatea Militară 01969 Câmpia Turzii 

strada Aviatorilor, nr. 2, loc. Luna, jud. Cluj, România 

Tel. 0264368229;  e-mail: um01969@roaf.ro 

- Tehnologia ansamblarii şi montajului, autor Ing. Gheorghe Ion, Editura didactică şi pedagogică 

Bucureşti 1978; 

- Utilajul și tehnologia lucrărilor mecanice, manula pentru liceele industriale partea I Autori: 

Zgură Gheorghe, Arieșan Emil, Peptea Gheorghe; 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi normele metodologice de aplicare 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 646 din 26.07.2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 633 din 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

Tematica examenului de promovare: 

- Tehnologia lucrărilor de lăcătuserie (Utilajul și tehnologia lucrărilor mecanice, cap 1); 

- Atelierul de lăcătușerie pentru organizarea locului de muncă (lacătușerie generală, cap. I); 

- Măsurarea și controlul pieselor (lacătușerie generală, cap. II); 

- Îndreptarea metalelor (lacătușerie generală, cap. III);  

- Găurirea metalelor. Scule şi dispozitive utilizate (lacătușerie generală, cap. IX); 

- Reguli generale de securitate şi sănătate în muncă şi A.Î.I; 

- Reguli de bază pentru lucrul la înălţime. 

 


