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R O M Â N I A         

  MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE                                                       

                U.M. 01924     

              BUCUREŞTI 

    

 

ANUNŢ 
 
 

 

Unitatea  Militară 01924 București, situată în Șoseaua București – Ploiești km 10,5, sector 1, 

organizează,  examen pentru promovarea în  treapte şi grade profesionale imediat superioare pentru 

posturile de: 

 muncitor calificat tr II (bucătar şi ospătar) în cadrul popotei U.M 01924 Bucureşti; 

 muncitor calificat tr II (zugrav) în cadrul formaţiunii de cazarmare (valabilă pt cz 912); 

 muncitor calificat tr II (ospătar)  în cadrul Căminului Militar de Garnizoană ctg I, Braşov; 

 referent tr I, în cadrul Căminului Militar de Garnizoană ctg I, Braşov; 

 expert gr. II, în cadrul Depozitului Intermediar de Arhivă Ploiești 

Participanți la examen:  

pcc ALEXANDRU Emil - Victor - pentru funcția de muncitor calificat tr II (bucătar); 

pcc HAGIU Ionel –  pentru funcția de muncitor calificat tr II (zugrav); 

pcc STOICA Mihaela - pentru funcția de muncitor calificat tr II (ospătar); 

pcc VASILE Radu -  pentru funcția de muncitor calificat tr II (ospătar); 

pcc BOGDAN Daniela - pentru funcția de referent tr. I; 

pcc IONESCU Florentina - pentru funcția de expert gr. II. 

         Data și ora susținerii examenului: 10.12.2020, ora 10:00. 

         Modalitatea de susținere a examenului: proba practică 

         Bibliografie: 

          Pentru postul de muncitor calificat tr II (bucătar): 

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

2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 155 din 12.12.2002 pentru aprobarea ,,L -12 

Instrucţiuni privind alimentaţia personalului din Amata României”. 

3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 191 din 27.09.2019, Ordin pentru aprobarea 

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

Ministerul Apărării Naţionale,,.  

         Pentru postul de muncitor calificat tr II (ospătar): 

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

2. Tehnologia restaurantelor, Radu Nicolescu; 

3. Meniuri de la preparare la servire, Stere Stavrositu; 

4. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului României, nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de 

protecție a informațiilor clasificate în România. 

6. Hotărârea Guvernului României, nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru postul de muncitor calificat tr II (zugrav): 

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

2. Cartea mozaicarului şi faianţarului, ing. Constantin Roşoga, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1987; 

3. Cartea zidarului, ing. Ilie Davidescu, ing. Constantin Roşoga, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1990; 

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

Pentru postul de referent tr I: 

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Instrucţiuni L 4-1/2008 şi M.S 87/2015; 



 

   

 

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

4. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului României, nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor 

naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. 

6. Hotărârea Guvernului României, nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru postul de expert gr I: 

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

2. Legea arhivelor naţionale nr. 161/1996; 

3. Metodologia privind selecţionarea şi predarea arhivei create sau deţinute de structurile din 

Armata României, S,M.G 64/2010; 

4. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de 

conducerea Arhivelor Naţionale prin OZU nr. 217 din 23.05.1996.  

5. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 17/2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului de 

ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale”. 

6. Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și 

adeverințelor de către autoritățile publice central și locale aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 223/2002.  

7. Legea nr. 202/2002 Republicată privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați.  

8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 101/10.09.2012 privind organizarea și 

desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a 

petițiilor și de primire în audiență; 

9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 9/2013 pentru aprobarea Normelor privind 

protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale;  

10.  Hotărârea Guvernului României, nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor 

naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. 

11. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice 

12. Microsoft Office (suita Word, Excel, Access) 

 

13. Data până la care se depun cererile de participare la examen: 02.12.2020, ora 15.30.  

 

Cererile de participare la examen se depun la secretarii comisiilor de examinare, mr. ANTIHE 

Laura, pav. B1, etaj 1, camera 11, star 1003/577 şi sg.maj. RUSEN Marius, pav. B1, etaj 1, camera 

20, star 1003/413.  


