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

referent de specialitate gr.III, în treapta următoare, referent de specialitate gr.II din 

compartiment planificare logistică și achiziţii din cadrul U.M. 02132 Constanţa 

 

 

  

 Postul pentru care se organizează concursul este de referent de specialitate gr.II din 

compartiment planificare logistica si achiziţii din cadrul U.M. 02132 Constanţa. 

 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 îngrijitor debutant. 

 Data limită până la care se poate depune cererea este: 15.11.2021, 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 scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02132 Constanţa, strada Sentinelei nr. 1, 

municipiul Constanţa, în data de 26.11.2021, orele 09:00-12:00. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 02.12.2021, ora 12:00, 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 scrise se depun la sediul U.M. 02132 

Constanţa, strada  Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa, în data de 02.12.2021, intre orele 12:00 si 

15:30, persoană de contact  Pcc  CIUBOTARU NICOLETA, telefon 0241.697.724, interior 116. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă 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 03.12.2021, 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 06.12.2021, până la ora 15:30. 

 

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN: 

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

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

publice. 

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

și securității, aprobată prin Legea nr. 195/2012; 

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

achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii precum si 

pentru organizarea si funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; 

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

6. Principalele drepturi, obligații specifice și interdicții aplicabile personalului civil contractual în 

Ministerul Apărării Naționale, sursa: https: //dmru.mapn.ro/pages/view/97; 

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

ulterioare; 

8. Legea nr. 307/2006, privind apărarea incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

9. H.G. nr. 781/ 2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

10. H.G. nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 

clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare. 
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