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A N U N Ţ 

 

 U.M. 02510 Bucureşti organizează examen de promovare în grad profesional, imediat 

superior celui deţinut, a unui funcţionar public din cadrul Oficiului expertiză documente, stat major 

şi resurse 

Funcţia pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional este de consilier 

grad profesional principal, în biroul secretariat și expertiză documente. 

 Proba scrisă va avea loc în data de 16.01.2023 ora 10.30, iar interviul în data 20.01.2023, ora 10.30 

la sediul U.M. 02510 București situat în strada Izvor nr. 110, localul M 100, corp A central, sala 36 – 

„General Gheorghe Manu”. 

CONDIŢII  

 Condiţiile privind promovarea în grad profesional: 

- prevederile art. 479 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiţiile specifice privind ocuparea funcţiei publice: 
- nivel de acces la informaţii clasificate: SECRET 

Bibliografia: 

- Constituţia României, republicată; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare - titlurile I și II ale părții a VI-a; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare – integral; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare – integral; 

- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.103/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind 

activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale – integral. 
 

TEMATICA: 
 

1. Constituția României, republicată; 

2. Statutul funcţionarilor publici, prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbați; 

3. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Măsuri pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și pentru eliminarea 

tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex din sectorul public și privat; 

5. Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public; 

6. Activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării naționale 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional se va depune la Secţia resurse 

umane, documentare şi activităţi internaţionale, până la data de 04.01.2023 ora 15.00 și conține în mod 

obligatoriu: a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în 

gradul profesional din care se promovează și a situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se 

menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;  

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 

de activitate; 

c) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a 

urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de 

activitate; 

d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. 

Relaţii suplimentare la telefon 021/410.40.40, interior 1011/106, funcţionar public Ilie Mariana 
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