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

muncitor calificat (zugrav, vopsitor), în treapta următoare, muncitor calificat treapta II 

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

 
 Postul pentru care se organizează examenul este de Muncitor calificat II (zugrav, vopsitor) 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 în grad. 

 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 3 ani 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. 

 

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN: 

 Construcţii şi tehnologia lucrărilor, F. Tsaquiris şi P. Petculescu, Editura didactică şi pedagogică, 

Bucureşti-1975: capitolul 5 

 Zugrăveli şi vopsitorii, Editura MatrixRom - Bucureşti, iunie 2005 - integral 

 Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual  în 

ministerul apărării naţionale, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97 

 Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

TEMATICA 
TEMATICĂ DE SPECIALITATE 

  Construcţii şi tehnologia lucrărilor, F. Tsaquiris şi P. Petculescu, Editura didactică şi pedagogică, 

Bucureşti-1975: capitolul 5 

 Zugrăveli şi vopsitorii, Editura MatrixRom - Bucureşti, iunie 2005 - integral 

REGLEMENTĂRI APLICABILE PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL ÎN MINISTERUL 

APĂRĂRII NAŢIONALE 

Legea nr. 53/2003, „Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Încheierea contractului individual de muncă, art 10-36; 
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 Executarea contractului individual de munca art. 37 – 40; 

 Modificarea contractului individual de munca art. 41-48; 

 Suspendarea contractului individual de munca art, 49-54; 

 Încetarea contractului individual de munca art. 55-81; 

 Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111 – 124;  

 Concediile art. 144 – 158; 

 Sănătate şi securitate în muncă, art. 175 – 182; 

 Răspunderea disciplinară, art. 247-252; 

PRINCIPALELE DREPTURI, OBLIGAŢII SPECIFICE ŞI INTERDICŢII APLICABILE 

PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL  ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97 

OBLIGAŢIILE SALARIATULUI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI 

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

1. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6 – 23. 

2. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19 – 22. 

OBLIGAŢIILE SALARIATULUI PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE 

1. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de 

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

 Clasificarea informaţiilor, art. 4, 25- 28; 

 Accesul la informaţii clasificate, art. 41 – 50, 108 – 117, 140 - 146. 

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

serviciu. 
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