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                     R O M Â N I A                                                                                    NECLASIFICAT      

MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE                                                            

UNITATEA MILITARĂ 01836 OTOPENI 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ 
 

Unitatea Militară 01836 Otopeni cu sediul în strada Zborului nr.1, localitatea Otopeni, județul Ilfov, 

organizează examen pentru promovare în treapta/gradul profesională imediat superioară, astfel: 

 
 Postul pentru care se organizează examenul: 

      -expert gradul II din cadrul biroului C.L, A4 Logistică, din UM 01836 Otopeni; 

 Participanți la examen: 

      -Personalul civil contractual încadrat pe postul de expert gradul III din cadrul 

biroului C.L, A4 Logistică din UM 01836 Otopeni, care îndeplinește condițiile de participare 

specificate la art.6, alin.(3) și (4) din Anexa nr.II a Ordinului ministrului apărării naționale nr.M.68 din 

14.07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unu post vacant sau 

temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale precum și a Procedurii de 

organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte 

profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării 

Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr.553 din 24.07.2015; 

 Data, ora și locul desfășurării examenului: 

      -Examenul se desfășoară în data de 29.03.2023 începând cu ora 10.00, la sediul U.M.01836 

Otopeni, cam.43, etaj I, pavilion A 3. 

 Modalitatea de desfășurare a examenului: 

-Drepturi, obligații, sancțiuni și răspunderea patrimonială a salariaților; 

- Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de 

muncă; 

-Timpul de muncă și odihnă; 

-Obligațiile generale privind apărarea incendiilor; 

-Clasificarea informațiilor; 

-Accesul la informații clasificate; 

-Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate. 

 Bibliografia pentru promovare în postul de economist specialist IA: 

-Legislația publicată pe site-ul www.anap.gov.ro. 

-Legea nr.53/2003 “Codul muncii”, Republicată, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 345 din 18.05.2011, cu modificările și 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 și completările ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002, privind protecția informațiilor secrete de 

serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 575 din 05.08.2002; 

-Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de 

protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 

485 din 05.07.2002, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea  Guvernului României nr. 250 din 08.05.1992, Republicată, privind concediul 

de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific 

deosebit și din unitățile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 118 din 

13.06.1995, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158 din 17.11.2005 – privind concediile și 

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1047 din 

29.11.2005, cu modificările și completările ulterioare. 

-Legea 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale cu 

modificările și completările ulterioare. 

http://www.anap.gov.ro/
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-Ordinul M.Ap.N nr. 149 din 11.10.2004 pentru aprobarea L-8/4 – Instrucțiuni privind 

manipularea și depozitarea Carburanților-Lubrifianților, lichidelor speciale și a tehnicii de resort. 

-Ordinul M.161 din 27.10.2006 – Ordinul pentru modificarea și completarea L-8/4, 

instrucțiuni privind manipularea și depozitarea carburanților-lubrifianților, lichidelor speciale și a 

tehnicii de resort, aprobate prin Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M 149/2004. 

 

 Data până la care se depune cererea de participare la examen: 

- Cererea de participare la examen se depune până la data de 15.03.2023 orele 1500 la 

secretarul comisiei de examinare, pavilion A3, et.1, camera 45, telefon 021.350.61.33 int.229. 

 

NOTĂ: 

1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și 

completările ulterioare, după caz. 

 

 

SECRETARUL COMISIEI DE EXAMINARE 

Lt. 

 

                       AVIZAT 

ȘEF STRUCTURĂ DE SECURITATE 

Cpt. 

 

 

 

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL 

U.M._________, ASTĂZI ___________, ORA ________. 

 

SUBOFIȚER DE SERVICIU DE PUNCT DE CONTROL 

_________ 

   (gradul) 

 

              ____________________________ 

               (numele, prenumele și semnătură) 
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