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                                    ROMÂNIA         
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                                      
           UNITATEA MILITARĂ 01225 
                       _____ septembrie 2021 
                        Anexă la  nr.  _________ 
                                - PITEŞTI - 

ANUNŢ 
privind organizarea examenului de promovare în funcţia de 

funcţia de administrator financiar gr. II, coeficientul 1,65 , S la 
Compartimentul Personal” 

         Funcţia pentru care se organizează examen de promovare este Administrator financiar gr. II 
coeficientul 1,65-S la Compartimentul Personal din U.M. 01225 Piteşti.  

I. Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 
     Examenul de promovare în funcţia de Administrator financiar gr. II la Compartimentul Personal  

se organizează la sediul unităţii militare nr. 01225 Piteşti, strada Trivale nr.16, în data de 29.09.2021, la ora 
10.00 în sala Briefing, etaj II, Pavilion Comandament. 

II. Modalitatea de desfăşurare a examenului: 
            Salariatul ce îndeplineşte condiţiile de promovare depune cererea de participare la examen la 
sediul U.M. 01225 Piteşti, strada Trivale nr.16, până la data de 17.09.2021 ora 15.30; persoana de contact: 
secretar Plt. ILIE CARMEN-ELENA-subofiţer de stat major/Personal, telefon STAR 5045/170.  

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise, în data de 29.09.2021 ora 10.00, 
în cadrul căreia se redactează o lucrare pe subiecte alese dintre cele stabilite de comisia de examinare în baza 
bibliografiei şi a tematicii de examen. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează până la data de 29.09.2021 ora 15.30 la sediul U.M. 01225 
Piteşti, strada Trivale nr.16 şi pe pagina de internet a instituţiei. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, în 
data de 30.09.2021, până la ora 15.30; persoana de contact: secretar Plt. ILIE CARMEN-ELENA-subofiţer 
de stat major/Personal, telefon STAR 5045/170.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul sediul U.M. 
01225 Piteşti, strada Trivale nr. 16, Piteşti  şi pe pagina de internet a instituţiei, în data de 30.09.2021. 

 
III. Bibliografia şi tematica de examen: 

                Bibliografia examenului de promovare: 
1. Ordinul  ministrului apărării naţionale Nr. M.17 din 04.02.2012 - Ordin pentru aprobarea 
Regulamentului  de Ordine Interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale; 

2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii republicată; 

3. Legea-cadru  Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. 

4. Ordinul M.9/06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în 
Ministerul Apărării Naţionale.                        

               Tematica examenului de promovare: 
1. Dispoziţii aplicabile personalului civil contractual:  

      - încheierea contractului individual de muncă , modificarea, suspendare şi încetarea acestuia; 

     - procedura şi criteriile de evaluarea profesională a personalului civil contractual; 

     - abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare. 

2. Modificarea contractului individual de muncă. 

3. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

4. Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate. 

                                                                                                                 ÎNTOCMIT, 
 
Plt.adj.pr. 
      MANDA ADRIAN 


