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ANUNŢ 

privind organizarea examenelor de promovare a personalului civil contractual 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

 
I. DATA, ORA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE PROMOVARE:  

    În data de 21.03.2023, începând cu ora 09.00, la sediul Unităţii Militare 02560 Bucureşti, situat în 

B-dul Ion Mihalache, nr. 124-126, sector 1, Bucureşti se organizează examenele pentru promovarea 

personalului civil contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare. 

 

II. POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMENE DE PROMOVARE: 

- referent de specialitate gr. II în cadrul Compartimentului resurse umane (1 post); 

- referent de specialitate gr. II din cadrul Biroului achiziții (1 post); 

- corector gr. II din cadrul Biroului corectură (1 post); 

- corector gr. II din cadrul Biroului editorial (1 post); 

- tehnoredactor gr. I din cadrul Biroului tehnoredactare (1 post); 

- muncitor calificat tr. III din cadrul Formației finisare din Atelierul multiplicare (M-100) la 

Producție (1 post). 

 

III.  BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA EXAMENELOR DE PROMOVARE: 

       1. pentru postul de referent de specialitate gr. II în cadrul Compartimentului resurse umane                    

(1 post): 

 Bibliografia: 

         -  Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2012, pentru aprobarea Regulamentului de 

ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - Ordinul Şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. DMRU-10/2013, pentru 

aprobarea procedurii privind luarea în evidență a documentelor componente ale memoriilor orginale 

ale cadrelor militare în activitate și ale dosarelor profesionale ale personalului civil din Ministerul 

Apărării Naționale; 

         - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016, pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul 

de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare; 

         - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.31/2016, pentru aprobarea normelor 

metodologice privind salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  - Dispoziția Şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. DMRU-29/2017, pentru 

aprobarea instrucțiunilor privind managementul și utilizarea sistemului informatic pentru gestionarea 

personalului în activitate din Ministerul Apărării Naționale – RESMIL; 

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

modificările și completările ulterioare; 

  - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.166/2017 privind salarizarea personalului 

militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale în anul 2018, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.18/2019 privind salarizarea personalului militar 

şi civil din Ministerul Apărării Naţionale în anul 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 376,                           

alin. (2), art. 430, art. 432 ÷ 434, art. 437 ÷ 441, art. 443÷449, art. 458, art. 506 alin. (1) ÷ (9) și                        

art. 550÷556, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.21/2020 privind salarizarea personalului militar 

şi civil din Ministerul Apărării Naţionale în anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.10/2021 privind salarizarea personalului militar 

şi civil din Ministerul Apărării Naţionale în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.235/2021 privind salarizarea personalului 

militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale în anul 2022, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.(S).172/2021, pentru aprobarea Normelor privind 

protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

         - Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice. 

 Tematica: 

            - Încheierea contractului individual de muncă, modificarea, suspendarea și încetarea acestuia;  

            - Transferul personalului civil; 

            - Executarea contractului individual de muncă; 

            - Timpul de muncă și timpul de odihnă; 

            - Drepturi și obligații ale personalului civil; 

            - Evaluarea performanțelor profesionale individuale; 

- Evidența personalului civil; 

- Norme privind protecția informațiilor clasificate, evidența și distribuirea acestora; 

- Reguli de redactare a Ordinului de Zi pe Unitate; 

- Învoiri, permisii, concedii medicale; 

- Salariile de bază şi gradaţiile; 

- Introducerea, completarea și actualizarea datelor în RESMIL; 

- Fișa postului; 

- Procedura de angajare/promovare a p.c.c. din Ministerul Apărării Naționale; 

- Norme privind stabilirea şi acordarea drepturilor băneşti lunare de soldă şi salarii, sporuri, prime, 

indemnizaţii şi alte drepturi salariale, alocarea/scoaterea la/de la drepturi salariale a personalului. 

       2. pentru postul de referent de specialitate gr. II din cadrul Biroului achiziții (1 post): 

 Bibliografia: 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2012, pentru aprobarea Regulamentului de 

ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice; 

- Legea nr. 99/2016, privind achiziţiile sectoriale; 

- Legea nr. 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Național de Soluţionare a 

Contestaţiilor; 

- Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice; 

- Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 184/2016, privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea                             

nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice; 
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- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.(S).172/2021, pentru aprobarea Normelor privind 

protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale. 

 Tematica: 

- Executarea contractului individual de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă; 

- Drepturi și obligații ale personalului civil; 

- Modificarea contractului individual de muncă; 

- Norme privind protecția informațiilor clasificate, evidența și distribuirea acestora; 

- Programul anual al achizițiilor publice; 

- Procedurile de atribuire; 

- Ce trebuie să cuprindă Dosarul achiziţiei publice; 

- Conflictele de interese. 

       3. pentru postul de corector gr. II din cadrul Biroului corectură (1 post) și pentru postul de 

corector gr. II din cadrul Biroului editorial (1 post): 

 Bibliografia: 

- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 167/2006, privind organizarea și desfășurarea 

activităților editoriale și poligrafice în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.(S).172/2021, pentru aprobarea Normelor privind 

protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;         

- Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Gramatica limbii 

române, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005; 

- Andra Șerbănescu, Cum se scrie un text, Polirom, ediţia a V-a, Bucureşti, 2007; 

- Viorel Zaicu, Ghidul corectorului de carte, Editura Chronos Trade, Bucureşti, 2012; 

- Legea nr. 182/.2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Tematica: 

- Organizarea și desfășurarea activităților editoriale și poligrafice în Ministerul Apărării Naționale; 

- Protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Etapele redactării textului; 

- Structura textului; 

- Părțile de vorbire ale limbii române;  

- Părțile de propoziție ale limbii române. 

       4. pentru postul de tehnoredactor gr. I din cadrul Biroului tehnoredactare (1 post): 

 Bibliografia: 

 - Shelley O’Hara, Kate Shoup Welsh, Microsoft Windows XP. Home edition. Home edition, 

Editura Teora, 2004; 

 - Roger C. Parker, Tehnoredactare computerizată & Design pentru toţi, Editura  

Teora, 1996; 

 - Dan Marinescu, George Dimitriu, Mihai Trandafirescu, PC – Manualul începătorului, ediţia a 

III-a, Editura Teora, 2003; 

 - Robin Williams, Iniţiere în Design, Editura Corint, 2003; 

 - Traducere de Tiberiu Ionescu, Adobe Photoshop 7.0, Editura Teora, 2003; 

 - Phyllis Davis, Steve Schwartz, Corel Draw 11, Editura Teora, 2003; 

 - Adobe Creative Team, ADOBE INDESIGN CS2, Editura ALL, 2007; 

 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2012, pentru aprobarea Regulamentului de 
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ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016, pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul 

de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.(S).172/2021, pentru aprobarea Normelor privind 

protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale. 

 Tematica: 

- Executarea contractului individual de muncă; 

- Timpul de muncă și timpul de odihnă; 

- Drepturi și obligații  ale personalului civil; 

- Modificarea contractului individual de muncă; 

- Norme privind protecția informațiilor clasificate, evidența și distribuirea acestora; 

- Buna cunoaştere a suitei de aplicaţii Microsoft Office (formatarea textului, realizarea notelor 

de subsol, paginarea unei lucrări). 

- Cunoştinţe de lucru în Adobe Photoshop (prelucrare grafică a imaginilor). 

- Cunoştinţe de lucru în Adobe InDesign (formatarea textului, realizarea notelor de subsol, 

paginarea unei lucrări). 

- Cunoştinţe de lucru în Corel Draw. 

- Cunoştinţe privind executarea montajului electronic al lucrărilor și transmiterea acestora către 

CTP (Computer To Plate) în vederea confecţionării plăcilor necesare în procesul de imprimare. 

- Cunoașterea normelor privind protecția informațiilor clasificate. 

 5. pentru postul de muncitor calificat tr. III din cadrul Formației finisare din Atelierul 

multiplicare (M-100) la Producție (1 post): 

 Bibliografia: 

- Manualul legătorului – manual, autori: Radu C. Şi Nestor M.N., Editura didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 1968; 

- Tehnologie tipografică – manual, autori: Niţă E. şi Vasilache N., Editura didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 1978; 

- Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2012, pentru aprobarea Regulamentului de 

ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.(S).172/19.08.2021, pentru aprobarea Normelor 

privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale. 

 Tematica: 

- Executarea contractului individual de muncă; 

- Timpul de muncă și timpul de odihnă; 

- Drepturi și obligații  ale personalului civil; 

- Modificarea contractului individual de muncă; 

- Norme privind protecția informațiilor clasificate, evidența și distribuirea acestora; 

- Multiplicarea/copierea documentelor care conţin informaţii clasificate; 

- Operaţiunea de adunat, asamblarea filelor prin lipire, broşarea blocurilor de carte și pregătirea 

fascicolelor; 

- Realizarea scoarţelor pentru lucrările legate; 

- Adunarea colilor fălţuite pentru constituirea blocului de carte, revistă sau anexă, lipirea şuviţelor 

la cotor, caşerarea şi introducerea blocului de carte în copertă; 

- Operațiunea de biguire a coperţilor/mapelor la maşina de biguit cu pedală. 
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IV. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR: 

● În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare, candidații depun dosarul de examen la sediul Unităţii Militare 02560 Bucureşti, Bd. Ion 

Mihalache, nr. 124-126, sector 1 Bucureşti, la secretarul comisiei de examen - m.m.II Arhereu Florentina, 

telefon 021.224.26.34, centrala: 021.224.26.51, 021.224.26.52, 021.224.26.53, interior 1117/104, în 

perioada 07-20.03.2023, între orele 08.00-15.00 și cuprinde obligatoriu următoarele documente: 

a) cererea de înscriere adresată comandantului; 

b) adeverinţa întocmită de compartimentul resurse umane din care să reiasă vechimea în gradul 

sau treapta profesională din care promovează; 

c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat 

în activitate, certificate pentru conformitate cu originalul. 

● Examenul constă în susţinerea unei probe scrise, în data de 21.03.2023, începând cu ora 09.00, 

pentru promovarea în postul de:  

- referent de specialitate gr. II în cadrul Compartimentului resurse umane (1 post); 

- referent de specialitate gr. II din cadrul Biroului achiziții (1 post); 

- corector gr. II din cadrul Biroului corectură (1 post); 

- corector gr. II din cadrul Biroului editorial (1 post); 

            ● Examenul constă în susţinerea unei probe practice, în data de 21.03.2023, începând cu ora 09.00 

pentru promovarea în postul de: 

- tehnoredactor gr. I din cadrul Biroului tehnoredactare (1 post); 

- muncitor calificat tr. III din cadrul Formației finisare din Atelierul multiplicare (M-100) la 

Producție (1 post). 

● Rezultatul la proba scrisă/proba practică se afișează în data de 22.03.2023, până la ora 15.00, 

la sediul Unităţii Militare 02560 Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 124-126, sector 1 Bucureşti - intrarea 

principală în pavilionul T şi pe pagina de internet; 

● Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise/probei practice, după caz, se depun 

la sediul Unităţii Militare 02560 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor: m.m. II 

Arhereu Florentina, telefon 021.224.26.34, centrala: 021.224.26.51, 021.224.26.52, 021.224.26.53, 

interior 1117/104, în data de 23.03.2023, în intervalul orar 08.00-10.00. 

● Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise/probei practice se 

afișează în data de 23.03.2023, în intervalul orar 10.00-15.00, la sediul Unităţii Militare 02560 Bucureşti, 

Bd. Ion Mihalache, nr. 124-126, sector 1 Bucureşti - intrarea principală în pavilionul T şi pe pagina de 

internet; 

● Rezultatele finale ale examenelor de promovare se afișează în data de 24.03.2023, până la ora 

14.00, la sediul Unităţii Militare 02560 Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 124-126, sector 1 Bucureşti - 

intrarea principală în pavilionul T şi pe pagina de internet. 

NOTE: 

1. Date de contact secretar:  

- telefon: 021.224.26.34. 

- centrala: 021.224.26.51, 021.224.26.52, 021.224.26.53, interior 1117/104. 

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 

 
ŞEF COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

                     
                                        M.m.II 
                                      ARHEREU FLORENTINA 
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PREZENTUL ANUNŢ A FOST TRIMIS PENTRU PUBLICARE PE PAGINA DE INTRANET A 

CENTRULUI TEHNIC-EDITORIAL AL ARMATEI LA DATA DE 07.03.2023, ORA ......................... 

 

 

 

 

AVIZUL STRUCTURII DE SECURITATE 
 

 

 

 

 

 

 


