
 

 

 

ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare pe perioada nedeterminată a postului vacant  

de execuţie de referent de specialitate gradul III  din U.M. 02132 Constanţa 

 

 Postul pentru care se organizează concursul este de referent de specialitate gradul III  din 

U.M. 02132 Constanţa. 

 Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

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

- Curriculum vitae – model european; 

- Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să 

candideze nu are antecedente  penale care să o facă incompatibilă cu postul  pentru care candidează, 

valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului; 

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după 

caz; 

- Copii ale documentelor de studii*; 

- Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate care 

să ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului**; 

- Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este 

declarată „admisă” la concurs. 

- Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste  

vechimea în specialitatea studiilor; 

Notă: 

*Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în 

vederea verificării conformităţii cu acestea. 

** Adeverinţa care atestă starea de  sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele candidatului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 12.11.2019, ora 15:30. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02132 Constanţa, strada  Prelungirea 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. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;     

4. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

5. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 

unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 

săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  

1. Studii universitare de lungă durată cu licenţă; 

2. Domeniul studiilor de licenţă oricare din domeniile: Ingineria alimentară, Ingineria chimică,  

Economie, Marketing, administrație 

3. minim 6 luni vechime în studii de specialitate; 

4. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al 

persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 

acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admis”; 

5. să aibă cunoștințe de operare pe calculator: uitlizarea în condiții bune a tehnicii decalcul, a 



 

  

 

sistemului de operare Windows, a pachetului MICROSOFT OFFICE; 

6. capacitatea de a se adapta a lucra în echipă.  

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 
Nr. 

crt. 
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA Obs. 

1.  
Depunerea dosarelor  

de concurs 

29.10 - 12.11.2019 

Intervalul orar 

 07
30

-15
00

 

La sediul U.M. 02132 Constanţa 

2.  Selecţia dosarelor de concurs 13-14.11.2019 - 

3.  
Afişarea rezultatelor selecţiei 

dosarelor de concurs 

14.11.2019/ 

ora 15.
30

 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02132 Constanţa şi pe 

pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri 

4.  

Depunerea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs 

15.11.2019/ 

 până la ora 15
30

 

Eventualele contestaţii se depun la 

sediul U.M. 02132 Constanţa 

5.  

Soluţionarea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs şi afişarea 

rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

18.11.2019/ 

 până la ora 15
30

 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02132 Constanţa şi pe 

pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri 

6.  
Desfăşurarea primei probe din 

concurs, proba scrisă 

19.11.2019/  

Intervalul orar 12
00

-

14
00

 

La sediul U.M. 02132 Constanţa 

7.  
Corectarea şi afişarea rezultatelor 

probei scrise 
20.11.2019/ 

 până la ora 15
30

 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02132 Constanţa şi pe 

pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri 

8.  
Depunerea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul probei scrise 
21.11.2019/ 

 până la ora 15
30

 

Eventualele contestaţii se depun la 

sediul U.M. 02132 Constanţa 

9.  

Soluţionarea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul probei scrise 

şi afişarea rezultatelor 

22.11.2019/ 

 până la ora 15
30

 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02132 Constanţa şi pe 

pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri 

10.  Deșfășurarea probei practice 
25.11.2019 

Intervalul orar 12
00

-

finalizare 

La sediul U.M. 02132 Constanţa 

11.  
Corectarea şi afişarea rezultatelor 

probei practice 
26.11.2019/ 

 până la ora 15
30

 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02132 Constanţa şi pe 

pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri 

12.  

Depunerea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul probei 

practice 

27.11.2019/ 

 până la ora 15
30

 

Eventualele contestaţii se depun la 

sediul U.M. 02132 Constanţa 

13.  

Soluţionarea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul probei 

practice şi afişarea rezultatelor 

28.11.2019/ 

 până la ora 15
30

 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02132 Constanţa şi pe 

pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri 

14.  Desfăşurarea probei interviului 
29.11.2019/  

Intervalul orar 10
00

-

finalizare 

La sediul U.M. 02132 Constanţa 

http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/


 

  

 

15.  
Notarea interviului şi afişarea 

rezultatului la interviu 
02.11.2019/  

 Până la ora 15
30

 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02132 Constanţa şi pe 

pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri 

16.  

Depunerea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul probei 

interviului 

03.12.2019/  

 Intre orele 07
30

-15
30

 
Eventualele contestaţii se depun la 

sediul U.M. 02132 Constanţa 

17.  

Soluţionarea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul probei 

interviului şi afişarea rezultatelor 

04.12.2019/  

Până la ora 15
30

 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02132 Constanţa şi pe 

pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri 

18.  
Comunicarea  şi afişarea rezultatelor 

finale ale concursului 
05.12.2019/  

Până la ora 15
30

 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02132 Constanţa şi pe 

pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri 

TEMATICA : 

TEMATICA DE SPECIALITATE 

Principii privind alimentaţia umană; 

  Principiile alimentare şi rolul lor în alimentaţia organismului uman: 

- Rolul alimentaţiei; 

- Valoarea nutritivă a produselor alimentare; 

- Valoarea calorică a produselor alimentare; 

- Substanţele nutritive de bază şi complementare; 

-  Nutriţia umană – Metabolismul energetic, recomandări nutriţionale, piramida 

alimentară, grupele alimentare, reguli pentru o alimentaţie sănătoasă; 

. Compoziţia chimică a produselor alimentare; 

  Stabilitatea produselor alimentare 

-  Factorii care influenţează stabilitatea produselor alimentare; 

-  Modificări microbiologice ale calităţii produselor alimentare. 

  Conservarea produselor alimentare; 

  Calitatea şi inocuitatea produselor alimentare; 

  Aditivii alimentari; 

  Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor; 

  Norme privind personalul unităţilor alimentare; 

  Norme de igienă în blocurile alimentare; 

  Norme de igienă a produselor alimentare; 

  Principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point); 

  Igiena personalului; 

  Criterii pentru întocmirea meniurilor. 

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; 

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; 

http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
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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. 

BIBLIOGRAFIE : 

1.H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 

producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor; 

3.Legea nr. 150/14.05.2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, 

republicată; 

4.O.U.G. nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea producţiei. circulaţiei şi comercializării 

alimentelor, republicată; 

5.Ghid alimentaţie sănătoasă – Societatea de nutriţie din România, Editura Performantica Iaşi, 

2006, sursa: www.fao.org/3/a-a36930.pdf; 

6.Merceologie alimentară – Calitate şi siguranţă – Ion Diaconescu, Dorina Ardelean, Mirela 

Diaconescu, Editura Universitară, 2007; 

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

8.Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual 

în Ministerul Apărării Naţionale, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

serviciu; 

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

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

13.Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale cu 

modificările și completările ulterioare. 
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