ANUNȚ
Privind organizarea examenului de încadrare a unor posturi vacante din cadrul
Batalionului de Sprijin al Forțelor Navale
(pentru afișare la sediul unității militare organizatoare și pe site-ul www.navy.ro)
Batalionul de Sprijin al Forțelor Navale, cu sediul în localitatea Constanța,
strada Ștefăniță Vodă nr. 4, județul Constanța, în conformitate cu Hotărârea de
Guvern nr. 286 din 23.03.2011 (forma actualizată), organizează examen de
încadrare a unor posturi nou înființate prin statul de organizare ce va intra în
vigoare cu data de 31.12.2016.
Posturi pentru care se organizează examen de încadrare:
- Referent de specialitate debutant, grad III-I (Compartiment N-1 personal);
- Referent de specialitate debutant, grad III-I (Compartiment Conducere
logistică);
- Economist debutant, grad II-I, specialist IA (Commpartiment Salarizare și
decontări);
- Economist debutant, grad II-I, specialist IA (Compartiment contabilitate);
- Muncitor calificat IV-I (electronist) (Formațiunea de cazarmare pentru
cazarma 3489, 3108, 3476 București)
Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora:
Pentru examenul de încadrare a posturilor de Referent de specialitate
debutant, grad III-I, Economist debutant, grad II-I, specialist IA și Muncitor
calificat IV-I (electronist) examenul constă în susținerea probei scrise și a
interviului.
- Proba scrisă se va desfășura la sediul Batalionului de Sprijin al Forțelor
Navale, strada Ștefăniță Vodă nr. 4, localitatea Constanța, județul Constanța, în
data de 21.12.2016, între orele 09:00 – 12:00;
- Proba interviului se va desfășura la sediul Batalionului de Sprijin al
Forțelor Navale, strada Ștefăniță Vodă nr. 4, localitatea Constanța, județul
Constanța, în data de 21.12.2016, între orele 13:00 – 14:30;
- Afișarea rezultatelor la sediul Batalionului de Sprijin al Forțelor Navale și
pe adresa www.navy.ro: 23.12.2016;
- Depunerea contestațiilor la sediul Batalionului de Sprijin al Forțelor
Navale: 23.12.2016;
- Soluționarea contestațiilor: 23.12.2016;
- Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor, la sediul Batalionului de
Sprijin al Forțelor Navale și pe adresa www.navy.ro: 23.12.2016;
Bibliografia și Tematica pentru examenul de încadrare a posturilor
1. Economist debutant, gr. II-I, specialist IA (compartimentul salarizare și
decontări

1. Drepturi și obligații pentru angajatori și salariați, contractul individual de
muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă (Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
titlul II – Titlul III).
2. Sistemul pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015 – Cap. II).
3. Legea nr. 284/2010 – Secțiunea a 2-a – Soldele și salariile funcțiilor de
bază; Secțiunea a 3-a – Drepturi spcifice activității desfășurate în instituțiile
publice de apărare, ordine publică și siguranță națională.
4. Protecția informațiilor secrete de stat și secret de serviciu (Legea nr.
182/2002 Cap. II- Cap. III).
2. Economist debutant, gr.II-I, specialist IA (compartimentul contabilitate)
1. Drepturi și obligații pentru angajatori și salariați, contractul individual de
muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă (Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
titlul II – Titlul III).
2. Sistemul pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015 – Cap. II).
3. Legea nr. 82/24.12.1991 republicată (Legea contabilității).
4. Protecția informațiilor secrete de stat și secret de serviciu (Legea nr.
182/2002 Cap. II – Cap.III).
3. Referent de specialitate debutant, gr. II-I (compartimentul N-1 Personal)
1. Drepturi și obligații pentru angajatori și salariați, contractu individual de
muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă (Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
titlul II – Titlul III).
2. Sistemul pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015 – Cap. II).
3. Protecția informațiilor secrete de stat și secret de serviciu (Legea nr.
182/2002 Cap. II – Cap. III).
4. Referent de specialitate debutant, gr. II-I (compartimentul conducere
logistică)
1. Drepturi și obligații pentru angajatori și salariați, contractul individual de
muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă (Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
titlul II – Titlul III).
2. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității (MO 48 din 14.01.2005
republicată).
3. Ordinul M 8/27.01.1999 pentru aprobarea “Instrucțiunilor privind
organizarea și conducerea evidenței cantitativ-valorice a bunurilor aflate în
administrarea MapN – la pace”.
4. Protecția informațiilor secrete de stat și secret de serviciu (Legea nr.
182/2002 Cap. II – Cap. III).
5. Muncitor calificat IV-I (electronist) (Formațiunea de cazarmare pentru
cazarmele 3489, 3108, 3476 București)
1. Electrotehnică și electronică aplicată, manual pentru licee și școli
profesionae, Gheorghe Frățiloiu, Andrei Țugulea, Mihai Vasiliu, editura didactică

și pedagogică, București, 1994 (pagina: 15, 17, 19, 31, 34, 51, 97, 111, 136, 138,
200).
2. Componente și circuite electronice, manual pentru clasele a XI-a și a XIIa licee industriale, Theodor Dănilă, Monica Ionescu-Vaida, Editura didactică și
pedagogică, București, 1994 (pagina: 4, 14, 25, 29, 30, 43, 58, 97, 98, 113, 113,
117).
3. Aparate, echipamente și instalații de electronică profesională, manual
pentru clasele XI-a și a XII-a licee industriale și școli profesionale, Constantin
Rădoi, Paul Svasta, Vasile Lăzărescu, Dan Stoichescu, Ion Liță, Editura didactică
și pedagogică, București, 1994 (pagina: 3, 32, 56, 156, 287, 288).
4. Protecția informațiilor secrete de stat și secret de serviciu (Legea nr.
182/2002 Cap. II – Cap. III).
5. Drepturi și obligații pentru angajatori și salariați, contractul individual de
muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă (Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
titlul II – Titlul III).

