
Unitatea Militara 02015
strada Republicii, nr. 202 bis, Bacau, Romania

STel. 0234/575373; 4 fax. 0234/575401; El e-mail: baza95aeriana@roaf.ro

Rezultatul la proba scrisa se afieaza in data de 23.03.2023, la sediul U.M.

02015 Bacau, str. Republicii, nr. 202 bis $i pe pagina de internet a Statului Major al

For^elor Aeriene (www.roaf.ro).

Unitatea Militara 02015 Bacau cu sediul in Bacau, Calea Republicii, nr.
202bis, organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional imediat
superior - inginer de sistem gr. IA. astfel:

Posturile pentru care se organizeaza examenul: ^
-inginer de sistem gr. IA;i i   . •      , |   I

iI
Participant! la examen:'|

-- p.c.c. Hutu Laurenjiu, inginer de sistem gr. I;

Data, ora $i locul susfinerii examenului:
-22.03.2023, ora 12.00, la sediul U.M. 02015 Bacau.

Modalitatea de sujinere a examenului: - proba scrisa.

Data pana la care se depune cererea de participare la examen:
-13.03.2023, orele 16.00;;

i - Cererea de participare la examen se depune la secretarul comisiei de examinare.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de inscriere la
examen sunt urmatoarele: i   ,<\      ;••, ', ',i

a)cerere de participare la examen adresatS comandantului U.M. 02015 Bacau;

b)adeverin(a intocmita de structura de resurse umane cu privire la vechimea in
funcjia i gradul profesional in care este incadrat candidatul, din care sa rezulte o
vechime de minimum 3 ani in functia i gradul profesional din care urmeaza sa

promoveze;
c)fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani,

certificate penttu eonformitate cu originalul, in situa^ia in care acesta nu este incadrat
ca debutant;     ( /-\ '>/\r

d)fotocopii ale a^telor de absolvire a studiilor/progfamelor de perfec^ionare
profesionala, certificate pentru eonformitate cu originalul; '

e)fia postului persoanei cife participa la

- • - ''    ANUNT

privind organizarea examenului de promovare in gradul profesional imediat
•   t      superior - inginer de sistem gr. IA

ROMANIA
MINISTERUL APARARIINA^lONALE
UN1TATEA MILITARA 02015 BacSu
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Eventualele contestatii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul

U.M 02015 Bacau, str. Republicii, nr. 202 bis, in data de 30.03.2023, pana la ora

16.00; secretar comisie de solu^ionare a contesta^ion
Rezultatul solu(ionarii contestaliilor cu privire la proba scrisa se afieaza

la sediul U.M. 02015 Bacau, str. Republicii, nr. 202 bis i pe pagina de internet a

Statului Major al For^elor Aeriene (www.roaf.ro), in data de 13.04.2023.
ii•.. i^

Rezultatul flnal al examenului se afieaza la sediul U.M. 02015 Bacau, str.

Republicii, nr. 202 bis i pe pagina de internet a Statului Major al For^elor Aeriene

(www.roaf.ro), in data de 14.04.2023.. .,.

; •      '
Tematica examenului de promovare:  - '—_r-

-Ordinul ministrului apararii nationale nr. M (S) 172 din 19.08.202:
o Capitolul III-Organizarea securitafii;     |   I   j   |   >•   '     '
o Capitolul IV - Protecjia documentelor clasificate;
o Capitolul V - Protectia fizica;. |
0Capitolul VI - Protecjia personalului;j
o Capitolul VIII - Particularita^i privind gestionarea documentelor care

contin informajii clasificate;i
o Capitolul X - INFOSEC. •         '   ;!      '

Ordinul ministrului apararii najionale nr. M-17/2012:
o Capitolul I, Sec^iunea a Il-a - Drepturi i obligajii ale personalului

civil;
o Capitolul I, Secjiunea a IV-a - Timpul de munca i timpul de odihna;
o Capitolul II, Secjiunea I -  incheierea contractului de munca,
1modificarea, suspendarea i incetarea acestuia. i  •,.

-Rejele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum, editia 3:
p Capitolul 1.4 - Modele dereferinta; ,-,    i.

'. o Capitolul 3-Nivelul legaturade date;! . I     '''•"'; '. ' ,' ?

o Capitolul 4 - Subnivelul de acces la mediu;
o Capitolul 5 - Nivelul rejea;
o Capitolul 7.1 - Securitatea rejelei;
o Capitolul 7.2 - DNS, sistemul numelor de domenii.

-Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice, cu modificarile ^i completarile ulterioare;

-Legea nr. 53/2003 -  Codul muncii, republicatSj,  cu modificarile i
completarile ulterioare;•O. '

-Ordinul ministrului apararii najionale nr. M^23 0 din 29 decembrie 2022,
pentru  aprobarea  Instrucjiunilori privind organizarea si  desfa^urarea
activitajii de protecjie a mediului in Armata Romanie;

-Ordinul ministrului apararii na^ionale nr. M 87 din 27 aprilie 2021, pentru
aprobarea Normelor de aparare impotriva incendiilor in Ministerul Apararii
Najionale.

Bibliografia examenului de promovare:
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Hotararea Guvernului  nr.  585 din 13 iunie 2002  pentru aprobarea
Standardelor nationale de protec^^e a informatiilor clasificate in Romania, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr.  781 din 25 iulie 2002 privind protec^ia
informatiilor secrete de serviciu, cu modificarile i completarile ulterioare;
Ordinul ministrului apararii nationale nr. M (S) 172 din 19.08.2021, pentru
aprobarea Normelor privind protectia informa{iilor clasificate in Ministerul
Apararii Nationale;     I!,
Ordinul ministrului apararii rationale nr. M.(S) 191 din 17 septembrie 2021
pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informatiilor secrete de stat in
Ministerul Apararii Nationale;
Hotararea Guvernului nr.  353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea
Normelor  privind protectia informatiilor  clasificate  ale  Organizatiei
Tratatului Atlanticului de Nord in Romania;  I  <
Ordinul; ministrului apararii nationale nr. M-17 din 04.02.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de ordine interioara aplicabil personalului civil
din Ministerul Apararii Nationale;|
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice, cu modificarile i completarile ulterioare;  i
Legea nr.  53/2003-  Codul muncii,  republicata,  cu modificarile  ^i
completarile ulterioare;
Dispozifia nr. Al/03.01.2023- pentru aprobarea "Instructiunilor privind
managementul activit&tii de protectie a mediului in Ministerul Apararii
Nafionale;
Retele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum, editia 3;'

Ordinul ministrului apararii nationale nr. M 87/2021, pentru aprobarea
Normelor de aparare impotriva incendiilor in Ministerul Apararii Nationale,
cu modificarile ^i completarile ulterioare.  ;;


