ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade profesionale
imediat superioare
Postul pentru care se organizează examenul de promovare:
„din referent de specialitate debutant în referent de specialitate gradul III /Biblioteca literatură
militară şi beletristică"
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele: cerere de
participare la examen a candidatului; adeverinţa întocmită de structura de personal a unităţii cu
privire la o vechime minimă de 6 luni în gradul profesional deţinut, respectiv "referent de
specialitate debutant"; fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare
profesională (dacă e cazul), certificate pentru conformitate cu originalul; fişa postului.
Perioada în care se poate depune dosarul de examen: 24-30.05.2017, între orele 07.30-15.30.
Tipul probelor de concurs. locul. data si ora desfăşurării acestora:
Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02039, Strada Fulgerului nr. 99, Constanţa, pe
data de 12.06.2017, între orele 10.3O - 12.3O.
Rezultatele examenului se afişează la sediul U.M. 02039, Strada Fulgerului nr. 99,
Constanţa şi pe pagina de internet, pe data de 13.06.2017, orele 15.30.
Eventualele contestații privind rezultatele examenului se depun la sediul U.M. 02039,
Strada Fulgerului nr. 99, Constanţa, în data de 14.06.2017, până la ora 15.30, persoană de contact :
P.C.c. Busuioc Irena, telefon 0241 655 650/interior 269.
Rezultatul soluționării contestațiilor se afişează la sediul U.M. 02039, Strada Fulgerului nr.
99, Constanţa şi pe pagina de internet, în data de 15.06.2017, până la ora 15.30.
Bibliografia de examen :
1) Legea nr.182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate;
2) Legea nr. 16 din 02.04.1996 - Legea arhivelor naţionale;
3) Legea nr. 544 din 12.07.2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
4) Legea nr. 358 din 06.06.2002, pentru modificarea şi completarea Legii arhivelor naţionale
nr. 16/1996;
5) Legea nr. 371 din 05.10.2006, pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţii de interes public;
6) Legea nr. 380 din 05.10.2006, pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţii de interes public;
7) Legea nr. 474 din 12.12.2006, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 39/2006,
pentru modificarea şi completarea Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996;
8) Legea nr. 188 din 19.06.2007, pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţii de interes public;
9) Legea nr. 268 din 01.10.2007, pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate;
1O) H.G. nr. 585 din 13.06.2002 - Standarde naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate
în România;
11) H.G. nr. 781 din 25.07.2002 - privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
12) H.G. nr. 1349 din 27.11.2002 - privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia,
pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate;
13) H.G. nr. 172 din 12.02.2004 pentru modificarea şi completarea H.G. 1349/
2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei
clasificate;
14) H.G. nr. 590 din 21.04.2004 pentru modificarea anexei l a Normele privind protecţia
informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin
H.G. 353 /2002 ;
15) H.G. nr. 2202 din 30.11.2004, pentru modificarea şi completarea art. 152 din standardele
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/13.06.2002;
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16) H.G. nr. 185 din 09.03.2005 privind modificarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România aprobate prin H.G. 585 I 2002;
17) H.G. 464 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de
informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării
Naţionale
18) Ordonanţa de urgenţă nr. 14 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările
ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
19) Ordonanţa nr. 2 din 12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
20) Ordonanţa de urgenţă nr. 16 din 09.03.2005 privind modificarea Legii 182/2002 şi a
Legii nr. 333/2003;
21) Ordonanţa de urgenţă nr. 39 din 31 mai 2006, pentru modificarea şi completarea Legii
arhivelor naţionale nr. 16/1996.
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