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ANUN  

privind organizarea examenului de promovare în func ia de  
administrator financiar debutant, tr. I  la Centrul Secundar de Înv are a 

Limbilor Str ine  
 

Func ia pentru care se organizeaz  examen de promovare este administrator financiar debutant, 

tr. III-I  la Centrul Secundar de Înv are a Limbilor Str ine din U.M. 01225 Piteşti 
  

a) Data, ora şi locul desf şur rii examenului: 

Examenul de promovare în funcţia de administrator financiar debutant, tr. III-I la Centrul 

Secundar de Înv are a Limbilor Str ine se organizeaz  la sediul unit ţii militare nr. 01225 

Piteşti, strada Trivale nr.16, în data de 29.05.2018, în sala nr. 63 din pavilionul C 1, la ora 10.00. 

b) Modalitatea de desf şurare a examenului: 
            Salariatul ce îndeplineşte condi iile de promovare depune cererea de participare la 

examen la sediul U.M. 01225 Piteşti, strada Trivale nr.16, pân  la data de 15.05.2018 ora 15.30; 

persoana de contact: secretar Plt.adj.pr. L UTARU Florin-subofiţer de stat major/Personal, telefon 

STAR 5045/170.  

Examenul de promovare const  în sus inerea unei probe scrise, în data de 29.05.2018 

ora 10.00, în cadrul c reia se redacteaz  o lucrare pe subiecte alese dintre cele stabilite de comisia 

de examinare în baza bibliografiei şi a tematicii de examen. 

Rezultatul la proba scris  se afişeaz  pân  la data de 29.05.2018 ora 15.30 la sediul U.M. 

01225 Piteşti, strada Trivale nr.16 şi pe pagina de internet a instituţiei. 
Eventuale contesta ii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01225 

Piteşti, în data de 30.05.2018, pân  la ora 15.30; persoana de contact: secretar Plt.adj.pr. 

L UTARU Florin-subofiţer de stat major/Personal, telefon STAR 5045/170.  

Rezultatul solu ion rii contesta iilor cu privire la proba scris  se afişeaz  la sediul 
sediul U.M. 01225 Piteşti, strada Trivale nr. 16, Piteşti  şi pe pagina de internet a instituţiei, în data 

de 30.05.2018. 

 

c) Bibliografia şi tematica de examen: 
BIBLIOGRAFIE 

1. Ordinul  ministrului ap r rii naţionale Nr. M.17 din 04.02.2012 - Ordin pentru 

aprobarea Regulamentului  de Ordine Interioar  aplicabil personalului civil din Ministerul Ap r rii 
Naţionale; 

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

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

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

 

TEMATIC  

1. Dispoziţii aplicabile personalului civil contractual: ;  
                   - încheierea contractului individual de munc  , modificarea, suspendare şi încetarea acestuia; 
                  - procedura şi criteriile de evaluare profesional  a personalului civil contractual; 
                  - abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare. 

2. Modificarea contractului individual de munc . 
3. Salarizarea personalului pl tit din fonduri publice. 
4. Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate. 

                                                  
          


