
                                                                                   ANUNȚ 

                                                            privind organizarea examenului 

                                                    de promovare a personalului civil contractual   

încadrat în grad și treaptă superioară în cadrul U.M. 01643 Pitești 

 

Postul pentru care se organizează examenul de promovare: 

Referent de specialitate, debutant, gradul III-I în compartimentul S1- personal. 

DATA, ora și locul desfășurării examenului: 

- În data de 19.03.2021, ora 10.00, la sediul U.M. 01643 PITEȘTI, în sala de ședințe, pavilionul B. 

Bibliografia și tematica necesară desfășurării examenului de promovare: 

- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată;  

- Legea nr. 346/2006 privind organizarea si funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar 

preventiv, republicata, cu modificările și completările ulterioare;  

-Ordonanța Guvernului nr. 111/2010 privind concediile si indemnizațiile lunare pentru creșterea 

copilului;  

- Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M – 105 pentru aprobarea ,,M.R.U.-1 Norme privind 

sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”;  

- Legea 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști;  

- Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M 39/2010 instrucțiuni de aplicare a Legii 384 privind 

statutul soldaților si gradaților voluntari;  

- Ordinul nr. M 212 din 12 noiembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale si alte condiții, specifice personalului militar;  

- Ordinul nr. M 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil 

personalului civil din Ministerul Apărării Naționale.  

 

Tematica de concurs:  

1. Încadrarea personalului în condiții de muncă; 

2. Alocarea personalului la drepturi; 

3. Evoluția în carieră a cadrelor militare; 



4. Statutul soldaților si gradaților profesioniști; 

5. Controlul intern/managerial; 

6. Salarizarea personalului militar si civil din cadrul Ministerului Apărării Naționale.  

Tipul probei de examen si calendarul de desfășurare a concursului:  

-Data limită pana la care se pot depune cererile de înscriere: 12.03.2021, ora 16.00;  

-Proba scrisă: 19.03.2021, ora 10.00;  

-Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 22.03.2021 

-Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 23.03.2021, ora 16.00;  

-Afișarea rezultatelor la contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise: 24.03.2021;  

-Afișarea rezultatelor finale: 25.03.2021. 

 

 

 


