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A N U N Ţ 
privind organizarea examenului de promovare pentru 3 (trei) funcţii de personal civil contractual  

din muncitor calificat III - ospătar în treapta imediat superioară de muncitor calificat II – ospătar 

 din cadrul U.M. 02132 Constanţa 

 

 Posturile pentru care se organizează concursurile sunt următoarele: 

- 2 (două) funcţii de muncitor calificat III – ospătar la Popota/Restaurant Cadre de Garnizoană Categ. 

“A” Constanţa/Formaţiuni de Refacere şi Odihnă din Secţia 330 Logistică a Bazei Logistice Navale 

„Pontica”. 

- 1 (una) funcţie de muncitor calificat III – ospătar la Popota de la Secţia 330 Logistică a  Bazei 

Logistice Navale „Pontica”. 

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

specifice funcţiei de MUNCITOR CALIFICAT – ospătar în unităţile de alimentaţie publică  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 muncitor calificat – ospătar. 

 Data limită până la care se poate depune cererea este: 10.09.2020, ora 15:30. Dosarul de concurs se 

depune 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 teoretică: se desfăşoară la sediul U.M. 02132 Constanţa, clubul unităţii, strada  Sentinelei 

nr. 1, municipiul Constanţa la data de 21.09.2020, orele 09:00-11:00. 

 Rezultatul la proba teoretică se afişează în data de 22.09.2020, 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 teoretice se depun la sediul U.M. 02132 Constanţa, 

strada  Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa, în data de 23.09.2020, până la ora 12:00, persoană de contact  

Pcc  CIUBOTARU NICOLETA, telefon 0241.697.724, interior 116. 

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

Constanţa, strada Prelungirea Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa şi pe pagina de internet 

www.bazanavală.ro, secţiunea anunţuri în data de 23.09.2020, ora 15:30. 

Proba practică: se desfăşoară la Popota/Restaurant Cadre de Garnizoană Categ. “A” 

Constanţa/Formaţiuni de Refacere şi Odihnă – C2 – din cadrul U.M. 02132 Constanţa, B-dul Mamaia 

nr. 22, municipiul Constanţa, în data de 24.09.2020, orele 09:00-11:00. 

 Rezultatul la proba practică se afişează în data de 25.09.2020, 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 28.09.2020, ora 12:00, 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 Prelungirea Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa şi pe pagina de internet 

www.bazanavală.ro, secţiunea anunţuri în data de 28.09.2020, 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 30.09.2020, până la ora 15:30. 
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pentru concursul de promovare personal civil contractual  

 Muncitor calificat II - ospătar 

• Ospătar. Manual pentru calificarea ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie publică, 

anul de completare; Cristian Dincă; Editura Didactică şi Pedagogică, 2008. 
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• 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. 
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