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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare pe funcţia de  

referent de specialitate gr. II în Biroului asigurare hrănire din cadrul U.M.02022 Constanţa 

 

               Postul pentru care se organizează examenul referent de specialitate gr. II în Biroului asigurare 

hrănire din cadrul U.M. 02022 Constanţa. 

 

Condiții de participare: 

- vechime în gradul profesional din care promovează – minim 3 ani; 

- calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale, cel puțin de două ori 

în ultimii 3 ani. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la examen adresată comandantului U.M. 02022 Constanţa; 

- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate 

pentru conformitate cu originalul; 

- fotocopii ale fișelor de evaluare pe ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul. 

 

Data limită până la care se poate depune cererea de înscriere la examen este: 16.03.2020, ora 

15.30. 

 

Cererea de înscriere la examen se depune la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea 

Constanţa, persoana de contact, secretar, Pcc Chifan Gabriela-Elena, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 

258.  

  

 Tipul probei de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

 

      Probă scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în data 

de 24.03.2020, începând cu ora 10,00, pav D6, încăperea nr. 224(rezervă încăperea nr. 114); 

 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 25.03.2020, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02022, 

str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa; 

 Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului 

nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 26.03.2020, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de contact, secretar, 

Pcc Chifan Gabriela-Elena, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 258. 

 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în data de 27.03.2020, până la ora 15.00. 

 

     Bibliografia de examen: 

1. Ordinul L - 4/1 - INSTRUCŢIUNI PRIVIND HRĂNIREA ÎN MINISTERUL APĂRĂRII PE TIMP DE 

PACE - nr. M.S.96 din 25.09.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

2.        M.S. 87 din 03.09.2015 privind structura normelor de hrană comune ce se aplică pe timp de pace în 

instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională; 

3.        Ordinul M8 INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIAREA SI CONDUCEREA EVIDENTEI CANTITATIV – 

VALORICE A BUNURILOR AFLATE IN ADMINISTRAREA MApN ; 

4.        Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.17 din 04 februarie.2012 „ Regulamentul de ordine 

interioară aplicabil personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale”, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

 

           

 

 


