
 

 

Unitatea Militară 01969 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Unitatea Militară 01969 

- Câmpia Turzii - 

  

 

ANUNȚ 

privind organizarea examenului de promovare 

în treaptă profesională imediat superioară 

 

Posturile pentru care se organizează examen: 

1. Muncitor calificat II (bucătar), la Popota norma 1 și 6 din cadrul plutonului deservire al 

Grupului 71 Sprijin.  

Participant la examen: P.c.c. Ciuhat Mariana-Dana 

2. Muncitor calificat II (bucătar), la Popota norma 5 și 7 din cadrul plutonului deservire al 

Grupului 71 Sprijin. 

Participant la examen: P.c.c. Adi Adriana 

3. Muncitor calificat II (bucătar), la Popota norma 5 și 7 din cadrul plutonului deservire al 

Grupului 71 Sprijin. 

Participant la examen: P.c.c. Vlas Liliana 

 

Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

10.06.2020 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia 

Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examen, Cpt. Rusu Adrian, tel.0264368229-

387. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 

Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului 

nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 18.06.2020, ora 1000. 

Rezultatul probei scrise se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 

01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. 

Persoana de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Cpt. Rusu 

Adrian, tel.0264368229-387. 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ: 

 

1. Bibliografia examenului de promovare: 

- Ordinul Ministrul Apărării Naţionale nr. M 191 din 27 septembrie 2019 pentru aprobarea 

,,Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în 

Ministerul Apărării Naţionale”; 

- Ordinul Ministrul Apărării Naţionale nr. M 155 din 12.12.2002 pentru aprobarea ,,L-12, 

Instrucțiuni privind alimentația personalului din Armata României”; 

- Ordinul Ministrul Apărării Naţionale nr. MS 96 din 25.09.2008 pentru aprobarea ,,L – 

4/1, instrucţiuni privind hrănirea în ministerul apărării pe timp de pace”. 
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2. Tematica examenului de promovare: 

a. Ordinul Ministrul Apărării Naţionale nr. M 191 din 27 septembrie 2019: 

- Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea activității de securitate și sănătate în muncă în 

Ministerul apărării naționale; 

- Obligaţiile personalului pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă 

b. Ordinul Ministrul Apărării Naţionale nr. M 155 din 12.12.2002: 

- Capitolul I, Secțiunea 1 – Principii generale privind alimentația militarilor; 

- Capitolul I, Secțiunea a 2-a – Planul meniu; 

- Capitolul II, Secțiunea a 5-a – Atribuțiile bucătarilor; 

- Capitolul III – Reguli privind prepararea, distribuirea și păstrarea hranei; 

- Anexa nr. 1 – Principii alimentare; Rolul alimentației; 

- Anexa nr. 2 – Operațiuni tehnologice culinare; 

- Anexa nr. 7 – Termeni tehnici folosiți în procesul realizării preparatelor culinare; 

- Anexa nr. 8 – Aranjarea sălii de mese pentru zile festive. 

c. Ordinul Ministrul Apărării Naţionale nr. MS 96 din 25.09.2008: 

- Capitolul I - Normele de hrană pentru personalul ministerului apărării, Secţiunea 1 Dispoziţii  

generale privind drepturile de hrană ale personalului ministerului apărării; 

- Capitolul IV - Hrănirea prin popote contra cost a personalului  Ministerului Apărării, 

SECŢIUNEA 1 - Reguli privind organizarea şi funcţionarea popotelor contra  cost din 

Ministerul Apărării; 

- Anexa nr. 4 (art. 45) - Normele de hrană pentru personalul ministerului apărării. 

 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz. 

 


