ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade sau trepte
profesionale imediat următoare din cadrul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale
(pentru afişare la sediul unităţii militare organizatoare şi pe site-ul www.navy.ro,)
Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale, cu sediul în localitatea Constanţa, strada Ştefăniţă Vodă
nr. 4, judeţul Constanţa, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23.03.2011 (forma
actualizată), organizează examen de promovare a personalului civil contractual în grade sau trepte
profesionale imediat următoare.
Posturi pentru care se organizează examen de promovare:
Referent de specialitate (psiholog la microstructura Asistenţă psihologică) grad II pentru
promovarea în gradul profesional I;
Referent treapta profesională I (compartiment aprovizionare cu materiale tehnice, auto şi CL)
pentru promovarea în treapta profesională IA;
Contabil treapta profesională I (compartimentul Salarizare şi decontări) pentru promovarea în
treapta profesională IA;
Muncitor calificat (bucătar) treapta profesională II (popota companiei sprijin SMFN) pentru
promovarea în treapta profesională I.
Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:
- Cerere de participare la examen;
- Adeverinţă eliberată de compartimentul personal al unităţii cu privire la vechimea în funcţie şi
gradul sau treapta profesională în care este încadrat candidatul;
- Copii de pe documentele care să ateste nivelul studiilor;
- Fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidaţilor din ultimii 3 ani;
- Fişa postului pe care este încadrat personalul civil contratual participant la examenul de
promovare.
Perioada în care se pot depune dosarele de participare la examen este: 06.04 – 12.04.2016,
ora 15.30.
Dosarele de examen se depun la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale, strada
Ştefăniţă Vodă nr. 4, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, de luni până vineri între orele 07.30 –
15.30.
Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile
de Referent de specialitate grad III-I, Referent debutant, II-IA; Contabil debutant, II-IA examenul
constă în susţinerea probei scrise
- Proba scrisă se va desfăşura la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale, strada
Ştefăniţă Vodă nr.4, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, în data de 19.04.2016, între orele 10.00 –
13.00;
-Afişarea rezultatelor la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale şi pe adresa
www.navy.ro: 19.04.2016;
-Depunerea contestaţiilor la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale : 20.04.2016
-Soluţionarea contestaţiilor: 21.04.2016;
-Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale
şi pe adresa www.navy.ro: 21.04.2016;
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Pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţia
de Muncitor calificat IV-I examenul constă în susţinerea probei practice
-Proba practică se va desfăşura la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale, strada
Ştefăniţă Vodă nr.4, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, în data de 19.04.2016, între orele 08.00 –
11.00;
Bibliografia şi Tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional I – referent
de specialitate(psiholog)
- Legea 213/27.05.2004 – privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
- Hotărârea 788/14.08.2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
- M.105/20.09.2014 – Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în
Armata României.
- D.M.R.U. 23/24.12.2015 – Dispoziţie pentru aplicarea ”Metodologiei de evaluare
psihologică periodică a personalului Armatei României”
- M.97/02.12.2011 – Ordin pentru aprobarea regulamentului serviciului interior(Cap.
II/Secţiunea 2 şi 5)
- Bibliografia şi Tematica pentru examenul de promovare în treapta profesională IA –
referent debutant, II_IA
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
(Executarea contractului individual de muncă în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile
salariatului, Timpul de muncă şi timpul de odihnă, Concediile, Răspunderea disciplinară şi
răspunderea patrimonială, Suspendarea contractului individual de muncă);
- Legea nr. 82/1991 - legea contabilităţii (MO 48 din 14.01.2005 republicată)
- Ordinul M 8/27.01.1999 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi conducerea
evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea MApN – la pace”.
- Bibliografia şi Tematica pentru examenul de promovare în treapta profesională IA –
contabil debutant, II_IA
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
(Executarea contractului individual de muncă în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile
salariatului, Timpul de muncă şi timpul de odihnă, Concediile, Răspunderea disciplinară şi
răspunderea patrimonială, Suspendarea contractului individual de muncă);
- OGR 119/31.08.1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv (art.2, 10, 11);
-

OMFP 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu – (Anexa 1, lit A, pct.1-3 şi lit,B pct.4-6);
-

OGR 81/28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice – (Art.1, 6-14, 22);

-

OMEF 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – (Art.14-26 din
anexă);
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-

OGR 121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor şi salariaţilor civili din
Ministerul Apărării Naţionale – (Art.12,24,28);

-

OMFP 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – (Anexa);

-

Legea 82/24.12.1991 a contabilităţii - integral;

-

OMFP 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia - integral;

-

Legea 500/11.07.2002 privind finanţele publice (Art.2,52,53,62-68,70,75,77);
Bibliografia şi Tematica pentru examenul de promovare în treapta profesională I –
muncitor calificat IV_I(Bucătar) – proba practică
TEMATICĂ DE SPECIALITATE
Sanda Marin - „Carte de bucate”, Editura orizonturi, Bucureşti, 1994; (Aperitive şi salate;
Sosuri; Supe şi ciorbe; Mâncăruri de ouă; Raci, melci, midii; Peşte; Tocături; Mâncăruri de
carne şi fripturi; Legume şi zarzavat.
Plan meniu stabilit la sediul unităţii pentru data de 19.04.2016.

-

ŞEF AL PERSONALULUI
Cpt.
Claudiu CIOBANU
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