
 

 

ANUNŢ 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional 

 a personalului civil contractual din cadrul Biroului asigurare material tehnice, A4-Logistică, 

stat major, Comandament, U.M. 01838 Boboc 
 

U.M. 01838 Boboc, cu sediul în loc. Cochirleanca, jud. Buzău, organizează examen pentru 

promovarea personalului civil contractual din U.M. 01838 Boboc în gradul profesional imediat 

superior, astfel:  

1. Tipul de post pentru care se organizează examen de promovare: 

- expert gr. II, Biroul asigurare material tehnice, A4-Logistică, stat major, Comandament. 

2. Participant la examenul de promovare: 

- Pcc Năstase Margareta – expert gr. III. 

3. Data, ora, locul şi modalitatea de susţinere a examenului de promovare: 

- Birou şefului A4-Logistică, sediul U.M. 01838 Boboc, 07.06.2021, ora 10.00, probă scrisă. 

4. Tematica examenului de promovare: 

- Drepturi şi obligaţii ale personalului civil; 

- Particularităţi privind activele fixe specifice Ministerului Apărării Naţionale şi duratele 

normale de funcţionare ale acestora; 

- Proceduri de valorificare a bunurilor materiale aflate în administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale; 

- Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi 

casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Instructiuni privind organizarea si conducerea evidentei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în 

administrarea Ministerului Apararii Nationale; 

- Planificarea, organizarea şi exercitarea controlului managementului logistic în Ministerul 

Apărării Naţionale. 

5. Bibliografia examenului de promovare: 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M.17/04.02.2012, „Regulamentul de ordine interioară 

pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale”; 

- S.M.Ap.-6/2019 – Dispoziţie pentru modificarea „L.4/8, norme de consum piese de schimb şi 

materiale pentru mentenanţa echipamentelor specifice forţelor aeriene” aprobate prin dispoziţia 

şefului statului major general nr. S.M.G. - 85/2014; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M.S. 56/2016 – pentru aprobarea normelor privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare ale activelor fixe specifice Ministerului Apărării 

Naţionale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M. 87/2009 – pentru stabilirea duratelor de folosinţă a 

materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului 

Apărării Naţionale, modificat şi completat cu M -100/2013, M-57/2016 şi M-188/2019; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M. 197/2020 – pentru aprobarea instrucţiunilor de 

aplicare a regulamentului privind organizarea procedurilor de valorificare a bunurilor materiale 

aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M. 92/2013 – pentru aprobarea instrucţiunilor privind 

scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor 

materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale; 

- SMAp/S – 40/2020 – Dispoziţie privind planificarea, organizarea şi exercitarea controlului 

managementului logistic în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M. 123/1998 pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind 

organizarea si conducerea evidentei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea 

Ministerului Apararii Nationale - la pace -". 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz.                


