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A N U N Ţ 

privind organizarea examenului de promovare pentru 2 (două) funcţii de personal civil 

contractual debutant din cadrul U.M. 02132 Constanţa 

 

 Posturile pentru care se organizează concursurile sunt următoarele: 

- 1 (una) funcţie de economist din cadrul compartimentului planificare logistică și achiziții. 

- 1 (una) funcţie de magaziner din cadrul depozitului tehnică şi materiale tehnice de marină, 

formaţie depozitare, companie logistică, subunităţi logistice. 

 

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

lucrărilor specifice funcţiilor pentru care se propune promovarea. 

 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 debutant pe funcţia pe care au fost încadraţi prin 

concurs. 

 Data limită până la care se poate depune cererea este: 27.10.2020, 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 6 luni 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 09.11.2020, orele 09:00-11:00. 

 Rezultatul la proba teoretică se afişează în data de 11.11.2020, 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 13.11.2020, 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 16.11.2020, 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 18.11.2020, până la ora 15:30. 

 

B I B L I O G R A F I E 

pentru promovarea în funcţia de economist din cadrul compartimentului planificare logistică și 

achiziții al U.M. 02132 Constanţa 

 

1.  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

2.  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice; 

3.  O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea unor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării 

şi securităţii, aprobată prin Legea nr. 195/2012; 

4.  Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 

B I B L I O G R A F I E 

pentru promovarea în funcţia de magaziner din cadrul depozitului tehnică şi materiale tehnice de 

marină, formaţie depozitare, companie logistică, subunităţi logistic al U.M. 02132 Constanţa 

 

1.  Legea nr. 22/1969 privind anagajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată. 
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2. M.-25 din 25.02.2012 Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind funcţiile de gestionare, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, primirea-predarea 

gestiunilor şi gestionarea bunurilor în  Ministerul Apărării Naţionale. 

3. OMF 2861 din 09.10.2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

4. Ordinul 2634 din 15.12.2015 privind documentele financiar-contabile. 

 

 

 


