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         R O M Â N I A                                             

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE   

          UNITATEA MILITARĂ 01802 

                    MOARA VLĂSIEI   

 

ANUNŢ 

privind organizarea concursului/examenului de încadrare a unui post vacant din cadrul Unităţii 

Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov 

 

Postul pentru care se organizează concurs/examen este: muncitor calificat IV, Popotă, 

Pluton deservire, Compania Sprijin Logistic, Grup Sprijin Logistic şi Protecţia Forţei la Unitatea 

Militară 01802 Moara Vlăsiei, Jud. Ilfov. 

           Principalele cerinţe ale postului sunt: să pregătească hrana de calitate şi în cantităţile 

conform reţetelor şi planului meniu şi face propuneri pentru diversificarea meniurilor. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare;  

 curriculum vitae – model european; 

 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care 

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

candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la 

data desfăşurării primei probe a concursului; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea

, potrivit legii, 

după caz; 

 copii ale documentelor de studii; 

 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate şi analize medicale cu 

examen coproparazitologic şi coprobacteriologic, cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului


; 

  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea 

obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, 

corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs; 

   măsurile proprii adoptate în vederea protejării sănătăţii candidaţilor şi angajaţilor, în 

contextul situaţiei epidemiologice prezente şi în scopul prevenirii răspândrii coronavirusului sunt 

minim următoarele: triajul epidemiologic la intrarea în instituţie, păstrarea distanţei de siguranţă, 

purtarea măştii de protecţie la depunerea dosarului , precum şi pe întreaga perioadă a probei scrise 

şi a interviului; 

  acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caaracter personal în conformitate cu 

prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu character personal. 

Depunerea dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu se vor desfăşura cu respectarea 

măsurilor proprii adoptate în vederea protejării sănătăţii candidaţilor şi angajaţilor, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV2. 

    Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 14.01.2021, până la ora 

15.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, situată în 

str. Drumul Armatei, nr. 15, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, jud. Ilfov, persoană de contact 

secretarul comisiei, Onofrei Romica, telefon 0213159895/96 int. 322 sau 340.  

 
                                                           
 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.  


 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătăţii. 
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Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

1. deţine cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. are capacitatea deplină de exerciţiu; 

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru 

săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 

1. să fie absolvent de studii generale; 

2. să fie absolvent al unei forme de pregătire în specialitatea de bucătar dovedită cu 

diplomă sau atestat; 

3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul 

scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 

acces la informaţii clasificate şi a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată 

„admis”; 

4. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 18.01.2022 până la ora 

15.00 la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov şi pe pagina de internet a Statului 

Major al Forţelor Aeriene www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se depun în data de 19.01 

2022, până la ora 15.00 la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov, persoană de 

contact secretarul comisiei, Onofrei Romica, telefon 0213159895/ 96 int. 322 sau 340. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează în data de 20.01.2022 până la ora 15.00 la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, 

jud. Ilfov, persoană de contact secretarul comisiei, Onofrei Romica, telefon 0213159895/ 96 int. 

322 sau 340 şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene www.roaf.ro. 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

Proba scrisă: se desfăşoară în data de 25.01.2022, ora 12.00 la sediul Unităţii Militare 

01802 Moara Vlăsiei jud. Ilfov; 

 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 26.01.2022 până la ora 15.00 la sediul 

Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov şi pe pagina de internet a Statului Major al 

Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise se depun în data de 

27.01.2022, până la ora 15.00 la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov, persoană 

de contact secretarul comisiei, Onofrei Romica, telefon 0213159895 int. 322 sau 340. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 

28.01.2022 până la ora 15.00 la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov şi pe 

pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene www.roaf.ro. 

Interviul se desfăşoară în data de 31.01.2022  ora 10.00 la sediul Unităţii Militare 01802 

Moara Vlăsiei, jud. Ilfov; 

Rezultatul la interviu, se afişează în data de 01.02.2022 până la ora 15.00 la sediul 

Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov şi pe pagina de internet a Statului Major al 

Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului se depun în data de 02.02.2022, 

până la ora 15.00 la sediul Unităţii Militare 01802, Moara Vlăsiei, jud. Ilfov. persoană de contact 

secretarul comisiei, Onofrei Romica, telefon 0213159895 int. 322 sau 340. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de 

03.02.2022 până la ora 15.00 la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov şi pe 

pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

http://www.roaf.ro/
http://www.roaf.ro/
http://www.roaf.ro/
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Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 04.02.2022 până la ora 15.00 la 

sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov şi pe pagina de internet a Statului Major al 

Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

Bibliografia de concurs: 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012, „Regulamentul de ordine interioară 

pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale”  

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.172/2021 „Norme privind protecţia 

informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 875 din 13.09.2021; 

-  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976 din 16.12.1998, pentru aprobarea Normelor de igienă 

privind producţie prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 268 din 11.06.1999; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976 din 16.12.1998, pentru aprobarea Normelor de igienă 

privind producţie prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 268 din 11.06.1999; 

- Legea 53/ 2003- Codul muncii republicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18.05.2011; 

- Legea 319/ 2006 privind protecţia şi securitatea muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26.07.2006; 

- Carte de bucate ediţie integrală, editura Humanitas 2009, autor SANDA MARIN. 

 Tematica de concurs: 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012, „Regulamentul de ordine interioară 

pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale” secţiunea 2,3, şi 4; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.172/2021 „Norme privind protecţia 

informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale” cap. III-IX, XI, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 875 din 13.09.2021; 

-  cap. 4, art. 40- 47, cap. 7, art. 85- 89 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976 din 

16.12.1998, pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţie prelucrarea, depozitarea, 

păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 268 din 

11.06.1999; 

- Cap. 4, art. 40- 47, cap. 7, art. 85- 89 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976 din 

16.12.1998, pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţie prelucrarea, depozitarea, 

păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 268 din 

11.06.1999; 

- Art. 247-252 din Legea 53/ 2003- Codul muncii republicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 

18.05.2011; 

- Art. 22 şi 23, cap. IV, din Legea 319/ 2006 privind protecţia şi securitatea muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26.07.2006; 

- Carte de bucate ediţie integrală, editura Humanitas 2009, autor SANDA MARIN. 

NOTE: 

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare 

probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.  

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

completările ulterioare, după caz.  
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