R O M Â N I A MINISTERUL
APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea
Militară 02401
Alba Iulia

Neclasificat
Exemplar unic

A 3953/27.11.2017

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a unui post de personal civil contractual
administrator financiar, gradul I/logistică
Principalele cerinţe ale postului sunt: controlul calității și a siguranței alimentelor;
• Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
cerere de înscriere la concurs (conform modelului afişat; se obține de la secretariatul comisiei),
adresată comandantului unității;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverințelor care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar ;
• adeverință 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
unitățile sanitare abilitate (va conține în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
• aviz de la psiholog acreditat pe psihologia muncii;
• curriculum vitae – model european.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 12.12.2017 , ora 12.00.
Documentele care nu se depun în original vor fi prezentate în copie legalizată sau în
fotocopie însoțite de documentele în original, pentru a fi confruntate în vederea certificării de
către secretarul comisiei.
Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu
şină.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02401 B-dul Revoluției nr. 25, localitatea Alba
Iulia persoană de contact plt.adj.Grigoraș George secretar, telefon 0258.834009.
Condiţiile generale necesare pentru ocuparea postului (art.3 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011):
• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea;
Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :
 absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul controlul calității și
siguranței produselor alimentare;
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 vechimea în specialitatea studiilor – minim 10 ani;
 cunoștiințe de operare pe calculator-Microsoft Office ;
 obținerea autorizației de acces la informații clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;
 stare de sănătate - apt medical şi psihologic (psihologia muncii);
 păstrarea confidențialității datelor şi informațiilor cu caracter militar;
 capacitate de analiză și sinteză;
 rezistența la efort psihic, capacitate de concentrare, comunicare, lucru în echipă;
 loialitate față de instituția militară, conduită morală şi profesională.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 13.12.2017 la sediul U.M.
02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul
UM 02401 Alba Iulia în data de 14.12.2017 până la ora 12.00 persoana de contact (secretar)
plt.adj.Grigoraș George, telefon 0258.834.009.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează
la sediul UM 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 13.12.2017.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02401 strada Revoluției nr. 25, localitatea Alba
Iulia, în data de 21.12.2017 ora 08.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 21.12.2017 la sediul UM 02401 Alba Iulia şi
pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul UM 02401 Alba
Iulia, în data de 21.12.2017 până la ora 14.00 persoana de contact secretar plt.adj.Grigoraș
George, telefon 0258.834009.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul UM
02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 22.12.2017.
Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02401 Alba Iulia strada Revoluției nr. 25, localitatea
Alba Iulia, în data de 27.12.2017 ora 09.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 27.12.2017 la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe
pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M.02401 Alba Iulia,
în data de 27.12.2017 până la ora 14.00, persoana de contact secretar plt.adj.Grigoraș George,
telefon 0258.834009.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M 02401
Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 27.12.2017.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe pagina de
internet, în data de 28.12.2017.

Tematica:
1. Obligațiile lucrătorilor prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității şi sănătății în
muncă cu modificările şi completările ulterioare.
2.Legea nr. 53/2002, Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare:
TITLUL III Timpul de muncă şi timpul de odihnă
Cap.I Timpul de muncă;
Cap.II Repausuri periodice;
Cap.III Concediile;
TITLUL V Sănătatea şi securitatea în muncă
Cap.I Reguli generale;
Cap.III Protecția salariaților prin servicii medicale
TITLUL VI Formarea profesională;
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Cap.III Reprezentanții salariaților;
TITLUL XI Răspunderea juridică
Cap.I Regulamentul intern;
Cap.II Răspunderea disciplinară;
Cap.IV Răspunderea contravențională;
Cap.V Răspunderea penală;
TITLUL XII Cap.I Dispoziții generale
3. Hotărârea nr.924/2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor
alimentare:
- Anexa, Reguli generale pentru igiena produselor alimentare: cap.I; cap.II: art.3,
art.4, art.6; cap.V: art.11, art.12;
- Anexa 2 la regulile generale: cap.I, cap.II, cap.IV, cap.V, cap.VI, cap.VII, cap.VIII,
cap.IX, cap.X, cap.XI, cap.XII.
4. Standardul național SR EN ISO 22000/2005:
- Domeniul de aplicare;
- Termeni și definiții;
- Managementul resurselor;
- Planificare și realizare de produse sigure.

Bibliografia:
1. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2002, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea nr.924/2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor
alimentare, cu modificările și completările ulterioare;
4. Standardul SR EN ISO 22000/2005;
NOTE:
1. Eventualele contestații se pot depune după selecția 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.

PREZENTUL
ANUNŢ
A
FOST
PUBLICAT
colegiul.albaiulia@forter.ro LA DATA DE 27.11.2017.
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COMANDANTUL UNITǍŢII MILITARE 02401 ALBA IULIA
Colonel
Marcel DOMŞA

Întocmit

Avizat
p. Şeful structurii de securitate
Lt.-col.
Gheorghe-Florin CÎMPEAN

Plt.adj.
George GRIGORAȘ
(Tf. 0258.834.010-123)
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PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA AVIZIERUL DE LA CAMERA O.S.C.
AL U.M. 02401 ALBA IULIA, ASTĂZI 27.11.2017
OFIŢER DE SERVICIU PE UNITATE
(gradul)
(numele, prenumele şi semnătura)
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