
 

 

ANUNŢ 

 

 Unitatea Militară 01654 Buzău, cu sediul în Mărăcineni, str. Euro 85, nr. 5, organizează examen 

de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu nivel de studii superior:  

- Referent de specialitate debutant gradul III-I / compartimentul personal / S.1-Resurse Umane 

 Examenul se va desfăşura la sediul Unității Militare 01654 Buzău, str. Euro 85, nr. 5, jud. Buzău, 

conform următorului program:  

             - Proba scrisă: 05.10.2022, interval orar 12.00-14.00  

 

 

I. Condiţiile generale pentru înscrierea la examen  

- cererea salariatului, însoţită de copia diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după 

caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată, şi 

este aprobată de către comandantul/şeful unităţii militare angajatoare. 

 

II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen: 

a) cerere de înscriere la concurs - se asigură candidatului prin grija secretarului comisiei din 

microstructura personal; 

 

Data limită până la care se poate depune cererea este: 28.09.2022 , ora 16.00. 

 

III. Bibliografie pentru examen: 

 

A. REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL III / COMPARTIMENT PERSONAL / S1-

RESURSE UMANE 

 

1. Legea nr. 384/2006, privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Ordinul ministrului apărării naţionale M.39/2010, Instrucţiuni de aplicare în Ministerului Apărării 

Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006, privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, 

aprobate prin ordinul ministrului apărării naționale M 39/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.24/2012 pentru aprobarea metodologiei de întocmire a 

dosarului de pensionare; 

6. Ordinul ministrului apărării naţionale M.31/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

salarizarea personalului militar și civil din Ministerului Apărării Naţionale; 

7. Ordinul ministrului apărării naţionale M.212/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

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

8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 

creșterea copiilor; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a 

compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate  din Ministerul Apărării Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru aprobarea regulamentului de ordine 

interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale; 

11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68/2015 pentru aprobarea normelor privind ocuparea prin 

concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul 

Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a 

personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu 

un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale; 
12. Legea nr.53/2005-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

 

13. Legea nr.346/2006-privind organizarea și funcționarea Ministerul Apărării Naţionale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 
 

IV. Programul desfăşurării examen: 

 

Nr. 

crt. 
Etapa/proba de examen Data/ora Observaţii 

1.  Depunerea cererii de participare la examen. 28.09.2022  
U.M. 01654 

Buzău 

2.  Stabilirea subiectelor pentru  proba scrisă. 

05.10.2022 

Intervalul orar 

08.30-11.30 

U.M. 01654 

Buzău 

3.  Susţinerea probei scrise 

05.10.2022 

Intervalul orar 

12.00-14.00 

U.M. 01654 

Buzău 

4.  Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise. 05.10.2022 
U.M. 01654 

Buzău 

5.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul probei scrise. 

06.10.2022, 

ora 16.00 

U.M. 01654 

Buzău 

6.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul probei scrise. 
07.10.2022 

U.M. 01654 

Buzău 

7.  
Comunicarea rezultatului contestaţiilor la proba 

scrisă. 
07.10.2022 

U.M. 01654 

Buzău 

 

V. Alte precizări:  

 

 1. Prin înscrierea la acest examen, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile, 

modul de organizare şi desfăşurare; 

 2. Înscrierea la examen, constituirea dosarului de candidat şi asigurarea documentelor tipizate se 

vor face la Unitatea Militară 01654 Buzău, cu sediul în Mărăcineni, str. Euro 85, nr. 5, jud. Buzău; 

 3. Candidatul va avea asupra lui numai cartea de identitate şi pix de culoare albastră; nu se admit 

instrumente de scris de altă culoare şi/sau care permit ştergerea şi rescrierea; 

 4. Fraudele şi tentativa de fraudare se sancţionează prin eliminarea din examen a 

candidatului/candidatului în cauză; 

  5. Pentru toate actele normative menționate la bibliografie se va avea în vedere forma actualizată 

în urma revizuirilor, republicărilor, modificărilor şi/sau completărilor. 

 


