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A N U N Ţ 
 

   Unitatea Militară 01225 Piteşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturilor de execuţie de personal civil contractual vacante, cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, astfel:    

               
a) Muncitor calificat III (bucătar), la popotă - 3 (trei) posturi, cod COR 512001. Se cere 

vechime dovedită în meseria de bucătar de minim 3 (trei) ani; 
b)  Muncitor calificat III (cofetar), la popotă - 1 (un) post, cod COR 751202.  Se cere 

vechime dovedită în meseria de cofetar de minim 3 (trei) ani. 
 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta: 
- cerere tip de înscriere la concurs adresată comandantului U.M.01225 Piteşti – se completează 

odată cu depunerea dosarului; 
- declarație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;  
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului; 
- copie de pe carnetul de muncă (şi carnetul de muncă în original pentru confruntare) sau copie – 

extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste 
vechimea în muncă (după caz); 

- 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; 

- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau 
de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data 
şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formularul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

- curriculum vitae – model european; 
- recomandări/referinţe scrise şi ştampilate de la locurile de muncă anterioare cu menţionarea clară 

a numelui şi numerele de telefon de contact ale persoanelor care au semnat documentele respective şi/sau 
acte emise de instituţii de învăţământ urmate (condiţie neesenţială); 

- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate; 

- dosar de plastic cu şină. 
 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă 
vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea. 
      Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 25.06.2021, orele 14.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str. Trivale, nr.16, de luni până vineri, în 
intervalul orar 08.00-16.00, persoană de contact: 

- Manda Adrian, secretar, telefon 0248/215900, int 170 sau 107. 
 
 
Condiţii generale pentru ocuparea posturilor sunt: 

1. deţinerea cetăţeniei Române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

2. cunoaşterea limbii române scris şi vorbit; 
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care se candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
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7. candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, 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. 
 
          FUNCȚIILE DE MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR) ȘI FUNCȚIA DE MUNCITOR  
CALIFICAT III (COFETAR): 
 Condiţii specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs: 

1. nivelul de studii – minim studii generale; 
2. cu certificat/diplomă de atestare profesională în domeniul de activitate al postului (dovada 

absolvirii  unei instituţii de învăţământ sau de formare profesională cu certificat/ diplomă în domeniul de 
activitate al postului); 

3. vechime în specialitatea postului: minim 3 ani; 
4. conduită morală şi disciplinară corespunzătoare lucrului într-un mediu militar; 
5. disponibilitate pentru prezentare la program în cazul solicitărilor de urgenţă; 
6. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al 

persoanei care doreşte să candideze prin verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”; 

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

 
BIBLIOGRAFIE  BUCĂTAR / COFETAR 

Legislaţie specifică: 
 ORDONANŢĂ  Nr. 26 din 22 iulie 1994    *** Republicată - privind drepturile de hrană, în timp 
de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 ORDIN Nr. M.74 din  5 august 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecţiei de 
sănătate publică şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării; 
 ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, 
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor cu modificările şi completările 
ulterioare ( modificat şi completat cu Hotărârea Guvernului nr. 1198/2002); 
  HOTĂRÂRE Nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 
produselor alimentare. 
 
Legislaţie generală:  
 LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 – Titlul III – Capitolul I, II şi III - *** Republicată - 
Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
 LEGE Nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi 
completările ulterioare;  

      LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă modificările şi 
completările ulterioare.  

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

 
         A.  PROBA SRISĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str Trivale nr. 16, localitatea Piteşti în  

data de 01.07.2021, orele 10.00-13.00. 
 Rezultatele obţinute în urma desfăşurării probelor/contestaţiilor se vor afişa la sediul U.M. 
01225 Piteşti, str. Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro conform calendarului de 
desfăşurare a concursului, menţionat mai jos. 
 Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.Trivale, nr.16, conform 
calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos, până la ora 15.30, persoana de contact:-  
secretarul comisiei de concurs. 
 
 B. INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str.Trivale, nr.16, localitatea Piteşti în data  

07.07.2021, orele 10.00-14.00. 
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 Rezultatele la interviu se vor afişa la sediul U.M. 01225 Piteşti, str. Trivale, nr.16 şi pe pagina de 
internet www.ncoacademy.ro conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos. 
 Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.Trivale, nr.16, conform 
calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos, până la ora 15.30, persoana de contact:-  
secretarul comisiei de concurs. 
 C. REZULTATELE FINALE ale concursului se vor afişa la sediul U.M. 01225 Piteşti, 
str.Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro conform calendarului de desfăşurare a 
concursului, menţionat mai jos. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

Nr. 
crt. 

Activitatea Baza legală 
Data limită de 
desfăşurare a 

activităţii 

Structura 
(persona 

responsabilă de 
desfăşurarea 

activităţii) 

1. 

Publicitatea concursului: 
- în Monitorul Oficial, Partea III; 
- pe site-ul www.ncoacademy.ro); 
- într-un cotidian de largă circulaţie; 
- afişare la sediul unităţii; 
- pe portalul posturi gov. ro. 

Art. 7 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

03.06.2021 Secretar comisie 

2. Depunerea dosarelor la sediul unităţii 

Art. 17,19 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

25.06.2021 
ora 14.00 

Candidaţii 

3. Selecţia dosarelor 

Art. 19, alin.(2) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

28.06.2021 
 

Comisia de examen 

4. 

Întocmirea procesului verbal cu rezultatele 
privind admiterea la concurs, afişarea 
acestuia la sediul U.M. 01225 Pitești şi 
publicare pe site-ul www.ncoacademy.ro) a 
rezultatelor privind selecţia dosarelor 
 

Art. 19, lit. d) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

28.06.2021 
  

ora 12.00 
Comisia de examen 

5. 

Depunerea eventualelor contestaţii în urma 
selecţiei dosarelor şi înregistrare acestora la 
compartimentul documente clasificate al 
U.M. 01225 Pitești 

Art. 31 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

29.06.2021 
  

ora 12.00 
Candidaţii 

6. 
Soluţionarea eventualelor contestaţii depuse 
în urma selecţiei dosarelor 

Art. 32, alin. (1) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

30.06.2021 
ora 15.00 

Comisia de 
soluţionare a 
contestaţiilor 

7. 

Întocmirea procesului verbal de rezolvare a 
contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 
contestaţiilor la sediul U.M. 01225 Pitești şi 
publicare pe site-ul www.ncoacademy.ro) 
 

Art. 34, alin.(2), (3) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

30.06.2021 
ora 16.00 

Comisia de 
soluţionare a 
contestaţiilor 

8. 
Stabilirea subiectelor de concurs pentru 
proba scrisă 

Art. 21, alin.(5) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

29-30.06.2021 
 

Comisia de examen 

9. Desfăşurarea probei scrise 

Art. 21 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

01.07.2021 
10.00-13.00 

Comisia de examen/ 
Candidaţii 

10. Notarea probei scrise 

Art. 26, alin. (2) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

01.07.2021 
13.00-15.00 

Comisia de examen 

11. 
Afişarea rezultatelor la proba scrisă la 
sediul U.M. 01225 Pitești şi publicare pe 
site-ul www.ncoacademy.ro) 

Art. 30, alin.(3) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

01.07.2021 
ora 16.00 

Comisia de examen 

12. 
Depunerea eventualelor contestaţii la proba 
scrisă şi înregistrarea acestora la 

Art. 31, 
H.G. 286/2011 

02.07.2021 
ora 16.00 

Candidaţii 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Baza legală 
Data limită de 
desfăşurare a 

activităţii 

Structura 
(persona 

responsabilă de 
desfăşurarea 

activităţii) 
compartimentul documente clasificate al 
U.M. 01225 Pitești. 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

13. 
Soluţionarea eventualelor contestaţii la 
proba scrisă 

Art. 32, alin.(2) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

05.07.2021 
08.00-12.00 

Comisia de 
soluţionare a 
contestaţiilor 

14. 
Întocmirea procesului verbal şi afişarea 
rezultatelor eventualelor contestaţii la proba 
scrisă 

Art. 32, alin.(2) şi 
art. 34 alin.(2) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

05.07.2021 
12.00-16.00 

Comisia de 
soluţionare a 
contestaţiilor 

15. Întocmirea planului de interviu 

Art. 24 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

07.07.2021 
08.00-10.00 

Comisia de examen 

16. Desfăşurarea interviului 

Art. 24, alin.(5) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

07.07.2021 
10.00-14.00 

Comisia de examen 

17. 

Notarea interviului, întocmirea borderoului 
centralizator, afişarea rezultatelor 
interviului la sediul U.M. 01225 Pitești şi 
publicarea acestora pe site-ul 
www.ncoacademy.ro) 
 

Art. 26, alin.(2) şi 
art. 30 alin.(3) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

07.07.2021 
14.00-16.00 

Comisia de examen 

18. 

Depunerea eventualelor contestaţii 
privitoare la interviu şi înregistrarea 
acestora la compartimentul documente 
clasificate al U.M. 01225 Pitești 
 

Art. 31, 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

08.07.2021  ora 
16.00 

Candidaţii 

19. 
Soluţionarea eventualelor contestaţii la 
interviu 

Art. 32, alin.(2) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

 

09.07.2021   
08.00-11.00 

Comisia de 
soluţionare a 
contestaţiilor 

20. 
Întocmirea procesului verbal şi afişarea 
rezultatelor eventualelor contestaţii la 
interviu, proba practică 

Art. 32, alin.(2) 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

09.07.2021   
11.00-12.00 

Comisia de 
soluţionare a 
contestaţiilor 

21. Întocmirea raportului final al concursului 

Art. 30, 34 
H.G. 286/2011 

modificată cu H.G. 
1027/2014 

12.07.2021   
12.00-15.00 

Comisia de examen 

22. 

Afişarea rezultatelor finale la sediul U.M. 
01225 Pitești şi publicarea acestora pe pe 
site-ul www.ncoacademy.ro) 
 

 
12.07.2021         
ora 16.00 

Comisia de examen 

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este: 25.06.2021, ora 14.00 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de: 28.06.2021, ora 12.00 
Termenul în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă sunt: 

1. Proba scrisă: în data de 01.07.2021 ora 16.00. 
2. Interviu: în data de 07.07.2021 ora 16.00. 

Termenul la care se vor afişa rezultatele finale este: în data de 12.07.2021 ora 16.00. 
Punct de contact: - U.M. 01225 Pitești cu sediul în localitatea Piteşti, str. Trivale nr.16, jud. Argeș, telefon 0248.215900, fax 
0248/214691 

    - secretar: Plt.adj.pr. MANDA ADRIAN, telefon 0248.215900, interior 107 sau 170. 
 

         Eventualele contestaţii se vor depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. 
Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contecios administrativ în 
condiţiile legii. 


