
 

ANUNŢ 

Unitatea Militară 01044 Câmpulung, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de 

ocupare a 3 (trei) posturi vacante de personal civil contractual de Muncitor 

calificat IV (bucătar), în cadrul popotei din plutonul logistic Ia compania sprijin Ia Batalionul 30 

Vânători de Munte „Dragoslavele" 

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor de Muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Popotei 

din plutonul logistic la compania sprijin la Batalionul 30 Vânători de Munte 
„Dragoslavele" 

- nivel studii - minim generale; 

- certificat sau diplomă de calificare profesională în meseria de bucătar; 

- vechime în specialitatea de bucătar - de minim 6 luni; 

- nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea 

în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate; 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

1. Cerere de înscriere la concurs- se completează la depunerea dosarului-, 

2. Curriculum vitae- model european; 

3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii, 

după caz; 

4. Copia actului de stare civilă (dacă este cazul); 

5. Certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte 

să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibiliă cu postul pentru care 

candidează, valabilă până la obţinerea certificatului de cazier judiciar, care se prezintă cel 

mai târziu până la data desfăşurării primei probe de concurs; 

6. Copii ale documentelor de studii care să ateste nivelul studiilor şi a calificării, precum şi a 

altor documente care atestă efectuarea unor specializări; 

7. Copii ale carnetului de muncă şi/sau ale adeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau specialitatea studiilor; 

8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 

de către unităţile sanitare abilitate; 

9. Acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces 

la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarat 

"admis" la concurs - se competează la depunerea dosarului.  



Calendarul de desfăşurare a concursului: 

Nr. 

crt. 

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT 

1. Depunerea dosarelor de concurs 
30.08.2021 -10.09.2021 

Intervalul orar 09.00-16.00 

Telefon 

0248533369 

2. Selecţia dosarelor de concurs 13-14.09.2021  

3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de 

concurs 
15.09.2021 ora 13.00 

 

4. Depunerea eventualelor contestaţii cu 

privire 

la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 

16.09.2021 Intervalul orar 

08.00-16.00 

Telefon 

0248533369 

5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 

concurs şi afişarea rezultatelor 
/ C 1 

17.09.2021 

Până ora 15.00 

'A 

 

6. Desfăşurarea primei probe din concurs, 

proba scrisă 

20.09.2021 
- 

Intervalul orar 09.00-11.00 

y 

Telefon 

0248533369 

7. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei 

scrise 
20.09.2021 Până la ora 16.00 

 

8. Depunerea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul probei scrise 
21.09.2021 Intervalul orar 

08.00-16.00 

Telefon 

0248533369 

9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul probei scrise şi 

afişarea rezultatelor 

22.09.2021 Până la ora 15.00 

 

10. Susţinerea probei interviului 
23.09.2021 începând cu ora 

09.00 

Telefon 

0248533369 

11. Notarea interviului şi afişarea rezultatului 

la interviu 
23.09.2021 Până la ora 18.00 

 



 

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de încadrare a posturilor vacante de personal civil 

contractual - Muncitor calificat IV (bucătar), din cadrul Popotei din plutonul logistic la compania 

sprijin Ia Batalionul 30 Vânători de Munte 

„Dragoslavele" 

1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. M 17 - Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării 

Naţionale; 

3. Hotarârea 781 din 25 iulie 2002 „ Privind protecţia informaţiilor secret de serviciu" 

4. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

5. ORDIN Nr.976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de Igienă privind producţia, 

prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor; 

6. Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 

produselor alimentar 

NOTE: 

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul UM 01044 Câmpulung, strada Mărăşti, telefon contact: 

Tel. 0248533369/110 Compartimentul S 1 Personal. 

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 

12. Depunerea eventualelor contestaţii ale 

rezultatului interviului 
24.09.2021 Intervalul orar 08.00 

-16.00 

Telefon 

0248533369 

13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la 

rezultatul interviului şi afişarea 

rezultatului soluţionării acestora 

27.09.2021 Până la ora 14.00 

 

14. Comunicarea rezultatelor finale ale 

concursului 
27.09.2021 ora 16.00 

 


