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ANUNŢ 
privind organizarea examenului de promovare a unei funcţii de personal civil  contractual din 

îngrijitor debutant în treapta următoare, îngrijitor 

din formaţiunea de cazarmare(pt. cazărmile 477, 2500) din cadrul U.M. 02132 Constanţa 

 
 Postul pentru care se organizează examenul este de Îngrijitor din cadrul  formaţiunii de cazarmare (pt. 

cazărmile 477, 2500) din cadrul U.M. 02132 Constanţa. 

 Principalele cerinţe ale postului sunt aplicarea procedurilor de lucru în domeniul realizării lucrărilor 

specifice funcţiei de zugrav, vopsitor şi  respectarea normelor interne specifice Ministerului Apărării Naţionale.  

 Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

- Cerere de înscriere la examen adresată comandantului U.M. 02132 Constanţa; 

- Adeverinţă care să ateste vechimea ca îngrijitor debutant. 

 Data limită până la care se poate depune cererea este: 30.07.2019, ora 15:30. Dosarul se depune 

concurs se depun la sediul U.M. 02132 Constanţa, strada  Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa, judeţ 

Constanţa, persoană de contact Pcc CIUBOTARU NICOLETA, telefon 0241.697.724, interior 116. 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

1. Să aibă vechime de cel puţin 6 luni în funcţia şi gradul în care este încadrat. 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

   Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02132 Constanţa, strada Sentinelei nr. 1, municipiul 

Constanţa, în data de 31.07.2019, orele 09:00-11:00. 

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 31.07.2019, ora 15:30, la sediul U.M. 02132 

Constanţa, strada  Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri. 

Eventualele contestaţii privind  rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02132 Constanţa, 

strada  Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa, în data de 01.08.2019, până la ora 15:30, persoană de contact  Pcc  

CIUBOTARU NICOLETA, telefon 0241.697.724, interior 116. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 02132 

Constanţa, strada  Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa şi pe pagina de internet www.bazanavală.ro, secţiunea 

anunţuri în data de 02.08.2019, până la ora 15:30. 

Rezultatele finale ale  concursului se afişează la sediul U.M. 02132 Constanţa şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 05.08.2019, până la ora 15:30. 

 

 

  

http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanaval?.ro/
http://www.bazanavala.ro/

