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ANUNŢ 
 

În temeiul: 
  

- H.G. 286/23.11.2011 Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinului ministrului apărării naționale nr. M 68/14.07.2015 pentru aprobarea Normelor 
privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil 
contractual precum și a Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a 
personalului civil contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție 
cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
U.M. 02068 Constanţa anunţă organizarea și desfășurarea concursului de promovare a unui 

personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară, 
în postul de execuție de Muncitor calificat III (bucătar) la popota cadre și elevi  
 
 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
 

Nr.crt. Activitatea Perioada 
1 Depunerea dosarelor de concurs: 22-28.04.2020 
2 Afişare rezultat selecţie dosare concurs 30.04.2020 
3 Proba practică   06.05.2020, ora 10.00 
4 Afişare rezultat proba practică  07.05.2020 
5 Termenul de depunere a contestaţiilor la 

rezultatul obţinut la proba practică  
08.05.2020 

6 Termenul de rezolvare a contestaţiilor la 
proba practică  

11.05.2020 

7 Afişare rezultat final  12.05.2020 
 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02068 Constanţa – se 

completează odată cu depunerea dosarului;  
- adeverința întocmită de structura Resurse umane cu privire la vechimea în funcția și 

gradul/treapta profesională în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime de minim 
3 ani în funcția și gradul/treapta profesională; 

- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate  pentru 
conformitate cu originalul, în situația în care acesta nu este încadrat ca debutant; 

- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecționare profesională, 
certificate pentru conformitate cu originalul 

- fișa postului persoanei care participă la examen; 
- dosar de plastic cu şină. 
 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 28.04.2020, ora 15.00. 
Dosarele de concurs se depun la compartimentul Personal al unității, persoana de contact, 

secretar, Pcc Chirtop Livia; telefon 4102/0289.   
 
 
 
 
 
 
 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
2 din 2 

 
 Bibliografia și tematica pentru postul de Muncitor calificat III (Bucătar): 

 
 

 BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Legea sănătății și securotății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările 
ulterioare; 

2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 633/21.07.2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor 
igienico-sanitare, privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea 
alimentelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 268 din 11 iunie 1999, cu modificările și completările 
ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1198 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor de 
igiena a produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial nr. 866 din 2 decembrie 2002, cu 
modificările și completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 585 / 2002 privind aprobarea Standardelor naționale de protecție 
a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

 TEMATICĂ 
 

1. Legea sănătății și securotății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare: 
 - Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor 
 - Cap. V – Supravegherea sănătății 
 - Cap. VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor 
 - Cap. VII – Grupuri sensibile de riscuri 
 
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 
633/21.07.2006, cu modificările și completările ulterioare; 
    - Cap. I – Obligații generale 
 - Cap. II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor 
Secțiunea 1- Obligații generale 
Secțiunea 6- Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului 
 

3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975 / 1998 pentru aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru 
alimente – Norme de protecție sanitară - Cap. 2 – Norme de protecție sanitară 

 

4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975 / 1998 pentru aprobarea Normelor igienico-sanitare, privind 
producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor  
 - Cap. 3 – Norme privind prepararea alimentelor 

 

5. Hotărârea Guvernului nr. 1198 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor de igiena a 
produselor alimentare   

- Cap. I – Dispoziții generale 
 - Cap. VIII – Norme specifice de igienă privind deșeurile alimentare 
 - Cap. X – Norme specifice privind igiena individuală a personalului unităților din sectorul 
alimentar 

 

6. Hotărârea Guvernului nr. 585 / 2002 privind aprobarea Standardelor naționale de protecție a 
informațiilor clasificate în România 
 Secțiunea 1- Clasificarea informațiilor clasificate 
 Secțiunea 3- Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate 
 Secțiunea 5 – Accesul la informațiile clasificate 


