
 

 
ANUNŢ 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional 
 a personalului civil contractual din cadrul Biroului proiectare curriculum şi management al 

educaţiei, Secţie management educaţional, Instrucţie şi educaţie, Şcoala de Instruire Interarme, 
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, Birou proiectare curriculum şi management al educaţiei, Secţie management 

educaţional, Instrucţie şi educaţie, Şcoala de Instruire Interarme. 
2. Participant la examenul de promovare: 
- Pcc Dobre Daniela – expert gr. III. 
3. Data, ora, locul şi modalitatea de susţinere a examenului de promovare: 
- Birou şefului Secţiei management educaţional, sediul U.M. 01838 Boboc, 03.06.2021, ora 

10.00, probă scrisă. 
4. Tematica examenului de promovare: 

- Drepturi şi obligaţii ale personalului civil; 
- Calificativele evaluării personalului civil; 
- Dobândirea calităţii de cursant; 
- Încetarea calităţii de cursant; 
- Codificarea cursurilor desfăşurate in cadrul SIIFA/BAIFPA; 
- Regimul actelor de studii. 
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”; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M-46 din 17.05.2017 - Instrucţiuni privind organizarea şi 
funcţionarea şcolilor de aplicaţie; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M-58 din 27.05.2013 - Instrucţiuni privind corpul 
instructorilor militari; 

- DMRU-12 din 03.12.2013 – IM 3/54 - Norme privind admiterea la programele de formare 
profesională continuă; 

- SMG-7 din 14.01.2011 - Dispoziţie privind codificarea formelor de pregătire organizate în 
instituţiile militare de învăţământ din Armata României (completat cu SMG-27 din 
15.05.2012); 

- DMRU-11 din 28.03.2014 - Dispoziţia privind regimul actelor de studii şi al brevetelor de 
ofiţer, maistru militar şi subofiţer în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M-7 din 12.01.2007 - I.M.-3/23 - Norme de organizare şi 
desfăşurare a stagiului/practicii şcolare/universitare a elevilor/studenţilor/cursanţilor din 
instituţiile militare de învaţămînt din subordinea Ministerului Apărării Naţionale; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale M-94 din 08.06.2004 - pentru aprobarea Codului de 
conduită etică a personalului militar şi civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale. 
 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 
completările ulterioare, după caz.  

               


