ANUNŢ
privind organziarea examenului de promovare în trepte profesionale a personalului din
cadrul UM 01016 Târgu Mureş
Documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs :
- cerere de înscriere la examen adresată comandantului unităţii militare organizatoare (se
găsește la compartimentul S1);
Data limită până la care se poate depune cererea de înscriere la concurs:
31.07.2020, ora 16.00.
Cererea se depune la compartimentul documente clasificate.
TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII
ACESTORA:
Proba scrisă: se desfăşoară în data de 07.08.2020, ora 10.00. la sediul UM 01016 Târgu
Mureş bulevardul Cetăţii, nr. 43, judeţ Mureş
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 07.08.2020, la sediul U.M. 01016 Târgu
Mureş, până la ora 16.00.
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01016 Târgu
Mureş, în data de 10.08.2020, până la ora 16.00; persoana de contact Cpt. Bloj Nicolae,
secretar, interior 410.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M.
01016 Târgu Mureş, în data de 11.08.2020 până la ora 16.00.
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE
MUNCITOR CALIFICAT III(instalator)
TEMATICA:
Specialitate:
- rețele exterioare și interioare de alimentare cu apă rece și caldă car deserves cădirile și
care nu intră în exploatarea furnizorilor de apă;
- rețele exterioare și interioare de canalizare, incluzând construcțiile aferente acestora până
la racordul la colectorul public de canalizare
- semne convenționale,reprezentarea și cotarea organelor de asamblare cu și fără filet.
În domeniul dreptului muncii şi al protecţiei informaţiilor clasificate:
- drepturile personalului civil pe timpul concediilor de odihnă;
- contractul individual de muncă: încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare;
- timpul de muncă şi timpul de odihnă;
- răspunderea disciplinară a personalului contractual civil;
- principii de etică ale personalului contractual civil din instituţiile publice;
- accesul la informaţiile clasificate;
- redactarea, listarea, evidenţa şi multiplicarea documentelor clasificate;
- clasificarea informaţiilor clasificate şi lucrul cu informaţii clasificate.
BIBLIOGRAFIA:
- Instalații tehnico – sanitare și de gaze - Ștefan Vintilă;Gheorghe Constantinescu;
- Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de MLPTL cu Ordinulnr.
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86/N-05.12.96
- Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare – I 9-94, aprobat de Ordinul
nr.17/N-16.05.95
- Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată (republicată în M Of. 345 din 18 mai 2011) cu
modificările şi completările ulterioare TITLUL II – cap. 1-5, TITLUL III, TITLUL XI – cap.
1 şi 2
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice, (publicată în M. Of. 1105 din 26 noiembrie 2004);
- Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, (publicată în M Of. 248 din 12
aprilie 2002) cu modificările şi completările ulterioare – Cap I, II, III;
- Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România (publicată în M Of. 485 din 5 iulie 2002) cu
modificările şi completările ulterioare – Anexa 1 – cap. 2 şi 3.
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