
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Unitatea Militară 02526 Bucureşti
2 0  o c h  2021
Nr. , Î S O O  

Bucureşti

NECLASIFICAT 
Exemplar unic

ŞEFUL

ANUNŢ DE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

in conformitate cu prevederile art. 41 Al, 44 şi 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, U.M. 02526 Bucureşti 
organizează examen de promovare în gradul imediat superior pentru funcţia de referent gradul I (personal civil 
contractual) în Biroul stat major din Secţia administrativă şi stat major -  structură subordonată nemijlocit U.M. 
02526 Bucureşti.

Examenul se organizează la sediul instituţiei şi constă în susţinerea unei probe practice, în data de 
04.11.2021 ora 09,00.

Locul desfăşurării examenului: sediul U.M. 02526 Bucureşti din str. Constantin Miile nr. 6, Sector 1, 
Bucureşti.

Tematică:
1 .Compunerea şi organizarea Ministerului Apărării Naţionale;
2. Modul de identificare a caracterului documentelor din cadrul instituţiei;
3. Caracteristicile principale ale informaţiilor clasificate secrete de serviciu;
4. Elemente de protecţie a informaţiilor clasificate legate de folosirea mediilor de stocare;
5. Reguli ce trebuiesc respectate la redactarea documentelor ce conţin informaţii clasificate;
6. Modul de realizare a accesului la informaţii clasificate într-o unitate militară.

Bibliografie:
1. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 575 din 05.08.2002;
2. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 05.07.2002;
3. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, ! republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările, şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul stat major la numărul de telefon: STAR 1021/115.
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