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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de execuţie de 

personal civil contractual de Operator control spaţiu aerian III din cadrul UM 01812 Moara 

Vlăsiei şi Muncitor calificat III din cadrul UM 01803H Cataloi 

 

 

 

         

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de execuţie: 

  Operator control spaţiu aerian III, Conducere supraveghere aeriană, operaţii curente  tura 3, 

Centru de operaţii supraveghere aeriană şi război electronic. 

1. studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 

2. cunoştinţe de operare pe calculator - pachetul Office: Power Point, Word, Excel,  

Outlook - nivel mediu; 

3. deţinerea unei diplome de licenţă constituie un avantaj; 

4. cunoaşterea unei limbi străine constituie un avantaj; 

5. candidatul  trebuie să deţină o vechime în muncă de minim 6 luni. 

 

Principalele cerinţe ale postului de execuţie sunt: 

- pe timpul exercitării serviciului poate îndeplini funcţia de operator la una din staţiile  

subsistemului SRSM şi planşetist sau dictor; 

- execută serviciul de luptă permanent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- desfăşoară activităţi aeronautice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

- aplică dispoziţiile legale în vigoare privind lucrul cu documentele clasificate; 

- respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, A.Î.I., de protecţia mediului, de prevenire 

a producerii de avarii şi accidente de muncă conform distribuţie conform dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

- îndeplineşte alte activităţi ordonate din domeniul de competenţă al structurii din care face 

patrte postul. 

 

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de execuţie: 
Muncitor calificat III, Grupa gospodărie, Pluton deservire la UM01803H Cataloi 

1. studii generale sau liceale cu diplomă de bacalaureat; 

2. calificare profesională cu certificat pentru meseria de bucătar; 

3. candidatul  trebuie să deţină o vechime în muncă de minim 3 ani şi 6 luni.  

 

Principalele cerinţe ale postului de execuţie 

- verifică starea bunurilor materiale şi tehnicii pe care le are în primire, ia măsuri pentru 

întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare; 

- primeşte şi distribuie alimentele, le prepară conform notelor de distribuţie conform dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

- respectă normele igienico-sanitare în prepararea şi prelucrarea alimentelor distribuţie conform 

dispoziţiilor legale în vigoare; 
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- pregăteşte hrana de calitate şi în cantităţile conform reţetelor şi planurilor meniu distribuţie 

conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

- face propuneri pentru diversificare meniurilor şi a repartiţiei alimentelor pe mese, conform 

distribuţie conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

- execută în timp util meniurile prevăzute în activităţile de protocol distribuţie conform 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

- înştiinţează comandantul de pluton în cazul producerii unor defecţiuni sau avarii şi participă 

activ la înlăturarea acestora; 

- respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, A.Î.I. , de protecţia mediului, de prevenire a 

producerii de avarii şi accidente de muncă conform distribuţie conform dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

- participă periodic şi ori de câte ori este necesar la întreţinrera spaţiilor administrative şi a 

terenurilor din incinta unităţii. 

 
 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie de personal civil 

contractual sunt:  

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 

Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare – minimum 15 ani; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

e) persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru  

săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, 

infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni 

săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei 

contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

f) persoana care doreşte să candideze nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a  

fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a 

desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat 

măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

g) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind  

Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de 

exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 

privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările 

ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului pus la dispoziţie de către UM 01812Moara 

Vlăsiei; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 

termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
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g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul 

de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire 

la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, 

precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru 

posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate 

publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, 

persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea 

fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun european. 
 

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 „admisă” la concurs. 

 

Desfăşurarea concursului 

-  27.03.2023, începând cu ora 10.00 – proba scrisă; 

-  31.03.2023, începând cu ora 09.30 – interviul. 

Data limită de depunere a dosarelor este 15.03.2023, interval orar 08.00-14.30.  

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se va face la sediul UM 01812 Moara Vlăsiei, 

judeţul Ilfov, unde vor fi afişate bibliografia şi detaliile organizatorice necesare, precum și pe site-ul 

www.roaf.ro. 

Datele de contact ale persoaneor care asigură secretariatele comisiilor de concurs: Pastramă 

Laurenţiu şi Breajen Eliza, telefon 021/3159895, interior 1069/135 şi 1069/124.” 

         Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul UM 01812 Moara Vlăsiei, 

localitatea Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe www.roaf.ro, în data de 17.03.2023, interval orar 

08.00-14.30. 

         Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 

UM 01812 Moara Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, în data de 20.03.2023, interval 

orar 08.00-12.00, persoanele de contact care asigură secretariatele comisiilor de concurs: Pastramă 

Laurenţiu şi Breajen Eliza, telefon 021/3159895, interior 1069/135 şi 1069/124.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează la sediul UM 01812 Moara Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe 

www.roaf.ro, în data de 21.03.2023, interval orar 08.00-12.00. 
 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul UM 01812 Moara Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, 

judeţul Ilfov, în data de 27.03.2023, începând cu ora 10.00. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 28.03.2023, interval orar 10.00-13.00 la 

sediul UM 01812 Moara Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe www.roaf.ro. 

          Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul UM 01812 Moara 

Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, în data de 29.03.2023, interval orar 08.00-12.00, 

persoane de contact, secretari, Pastramă Laurenţiu şi Breajen Eliza, telefon 021/3159895, interior 

1069/135 şi 1069/124.  

          Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 

01812 Moara Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe www.roaf.ro, în data de 

30.03.2023, interval orar 08.00-12.00. 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul UM 01812 Moara Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, 

judeţul Ilfov, în data de 31.03.2023, începând cu ora 09.30. 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 03.04.2023, până la ora 12.00 la sediul UM 
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01812 Moara Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe www.roaf.ro; 

          Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul UM 01812 Moara 

Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, în data de 04.04.2023, interval orar 08.00-12.00, 

persoanele de contact secretari Pastramă Laurenţiu şi Breajen Eliza, telefon 021/3159895, interior  

1069/135 şi 1069/124.  

          Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul UM 01812 

Moara Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe www.roaf.ro, în data de 05.04.2023, 

interval orar 08.00-11.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul UM 01812 Moara Vlăsiei, localitatea 

Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe www.roaf.ro, în data de 06.04.2023, până la ora 11.00. 

 

Tematică de concurs pentru postul de execuţie de personal civil contractual de Operator 

control spaţiu aerian III, Conducere supraveghere aeriană, operaţii curente tura 3, Centru de 

operaţii supraveghere aeriană şi război electronic. 

1. Organizarea administrativ-terirorială a României. 

2. Relieful României. 

3. Graniţele şi vecinii României. 

4. Coordonate geografice. 

5. Harta politică a Europei. State şi regiune. 

 

Bibliografia de concurs pentru postul de execuţie de personal civil contractual de Operator 

control spaţiu aerian III, Conducere supraveghere aeriană, operaţii curente tura 3, Centru de 

operaţii supraveghere aeriană şi război electronic. 

Nr. 

crt. 
Actul normativ Observaţii 

1 
Geografie, manual pentru clasa a V-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică S.A, 2017 
Manuale.edu.ro 

2 
Geografie, manual de clasa a VI a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 2018 
Manuale.edu.ro 

3 
Geografie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Didactică şi 

pedagogică S.A, 2020 
Manuale.edu.ro 

4 
Geografie fizică generală, manual pentru clasa a IX-a, volumul 1, 

Humanitas Educaţional, Verdana 20 spc1 
 

5 Geografie, manual pentru clasa a XII-a, Editura ALL, 2012  

 

Tematică de concurs pentru postul de execuţie de personal civil contractual de Muncitor calificat 

III, Formaţiune de cazarmare (cazarmă în administrare 2953 Borcea)din cadrul UM01803 Borcea. 

1. Tehnica alcătuirii meniurilor. 

2. Principalele metode de preparare culinară. 

3. Tehnica servirii preparatelor culinare. 

4. Normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora. 

 

Bibliografia de concurs pentru postul de execuţie de personal civil contractual de Muncitor 

calificat III, Grupa gospodărie, Pluton deservire din cadrul UM01803H Cataloi. 

Nr. 

crt. 
Actul normativ 

Publicat în 

Monitorul 

Oficial al 

României 

1 

H.G. nr. 857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi  

completările ulterioare. 

Nr. 621/2011 
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2 
Legea nr. 319/2006 privind Securitatea şi Sănătăţii în muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
Nr. 646/2006 

3 
H.G. nr. 1425/2006 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii nr. 

319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Nr.882/2006 

4 
Bucătărie, reţetar general - Ed. Naţional/2008, Dan Chiriac, Violeta 

Borzea, Daniela Chiriac 
 

5 
Îndrumar pentru unităţile de alimentaţie publică, C. Florea -                  

Ed. Tehnică anul 1988. 
 

 
 

NOTE: 

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

probă în parte. 

2. Va fi declarat admis pentru încadrarea postului candidatul clasat pe primul loc, în ordinea 

descrescătoare a mediilor finale. 

3. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 

4. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puțin 30 de zile înainte de data 

susținerii examenului/concursului, se consideră incluse în tematică actele normative 

modificatoare/înlocuitoare. 

5. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și 

completările ulterioare, după caz. 

 


