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ANUNŢ1
 

privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în gradul 

profesional  imediat următor din cadrul Unității militare 02191 Constanța 

 
Unitatea militară 02191 Constanţa, cu sediul în localitatea Constanţa, strada Fulgerului, nr. 

1, județul Constanța, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23.03.2011, 

organizează în data de 18.03.2019, începând cu ora 09.00, la sala de lectură, pavilion C, etaj IV,  
examenul de promovare a personalului civil contractual în gradul profesional  imediat următor 
din cadrul Unității militare 02191 Constanța, pentru postul: 

 

- Bibliotecar debutant pentru promovarea în Bibliotecar gradul III; 

 
  Pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat următor pentru postul mai 

sus menționat, examenul constă în susținerea unei probe scrise. 

Perioada de depunere a cererii de participarea la examen este 07-13.03.2019, în 

intervalul orar 08.00-15.00, la sediul U.M. 02191, str. Fulgerului nr. 1, localitatea Constanţa, 
persoana de contact, secretar, Cpt. Mircea Celestina, telefon 0241/626200, int. 0403, 

0341/456162.   

 

Rezultatul examenului se afişează în data de 19.03.2019, până la ora 15.00, la sediul 
U.M. 02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, 
www.cmilaicuza.ro 

 

Eventuale contestaţii privind rezultatul examenului se depun la sediul U.M. 02191, str. 

Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa, în data de 20.03.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; 

persoana de contact, secretar, Cpt. Mircea Celestina, telefon 0241/626200, int. 0403, 

0341/456162. 

 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul examenului se afişează la 
sediul U.M. 02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, 
www.cmilaicuza.ro, în data de 21.03.2019, până la ora 15.00. 

 

Tematica și Bibliografia  
 

Tematica: 
1. Biblioteconomia ramura bibliologiei; 

2. Constituirea şi dezvoltarea colecţiilor ; 
3. Evidenţa publicaţiilor; 
4. Catalogarea documentelor; 

5. Clasificarea publicaţiilor; 
6. Organizarea cataloagelor de bibliotecă; 
7. Organizarea şi aşezarea colecţiilor; 
8. Cotarea publicaţiilor; 
9. Activitatea bibliotecii cu cititorii; 

10. Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente. Constituirea arhivei curente; 

11. Ordonarea şi inventarierea documentelor create înainte de aplicarea nomenclatorului; 
12. Prevederi legislative din Codul muncii; 

13. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările 

            ulterioare: 

Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor; 
Capitolul V   - Supravegherea sănătăţii; 
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Capitolul VI  - Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea 
evenimentelor; 

Capitolul VII - Grupuri sensibile de riscuri. 

14. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările  
ulterioare: 

Capitolul I  - Obligaţii generale; 
Capitolul II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor 
Secţiunea 1 -  Obligaţii generale; 
Secţiunea 6 - Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, 
utilizatorului 

şi a salariatului;  
15. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru 

      aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare: 
Capitolul II - Organizarea colegiilor naţionale militare ; 

Capitolul III – Personalul din colegiile naţionale militare. 
16. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale 

de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

Secţiunea 1 - Clasificarea informaţiilor clasificate; 
Secţiunea 3 - Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate; 
Secţiunea 5 - Accesul la informaţiilor clasificate.  

17. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu 

 

Bibliografia: 
1. Săluc Horvat, Introducere în biblioteconomie, Editura Grafoart, 1996, Bucureşti;  
2. Laurenţiu Mera, Îndreptar arhivistic, Editura Aronda, 2007, Cluj-Napoca; 

3. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii; 

4. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările  
ulterioare; 

6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare; 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale 
de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 
serviciu, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

NOTE: 
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz; 
2. Informaţii privind bibliografia se pot obţine la sediul U.M. 02191 Constanţa, strada 

Fulgerului, nr. 1, Constanţa, telefon contact 0241/626200 int. 0403, 0341/456162; 

3. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02191 Constanţa,  strada Fulgerului, nr. 1, 

Constanţa, telefon contact 0241/626200 int. 0403, 0341/456162. 

 


