
 1 din 5 
 

 

A N U N Ţ 

 
Unitatea Militară 01225 Piteşti din Ministerul Apărării Naţionale 
organizează concurs în vederea încadrării următoarelor 3 posturi vacante de 

personal civil contractual, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, după cum urmează 
 
   - 1 post de muncitor calificat IV (instalator) –Formaţiunea de lucru/Formaţiune de  cazarmare – studii 

generale, vechime minimă în specialitate 3 ani; 

   - 1 post de muncitor calificat IV (electrician) - Formaţiunea de lucru/Formaţiunea cazarmare – studii 

generale, vechime minimă în specialitate 3 ani; 

   - 1 post de muncitor calificat IV (sudor) - „Grupa lucrări speciale/ Pluton întreţinere/Companie Stat 

Major şi Deservire” – studii generale, vechime minimă în specialitate 3 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; 
- 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 până la care se pot depune dosarele de concurs este: 05.01.2018,ora 15.30. 
 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str. Trivale, nr.16, persoane de contact: 
- Neacşu Daniel, secretar pentru postul de muncitor calificat IV (instalator), telefon 0248/215900, 

int 107 sau 170; 
- Lăutaru Florin, secretar pentru postul de muncitor calificat IV (electrician), telefon 

0248/215900, int 170 sau 107; 
- Manda Adrian, secretar pentru postul de muncitor calificat IV (sudor), 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; 
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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; 
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. 
 

A. MUNCITOR CALIFICAT IV (INSTALATOR) 
 

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului scos 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. 
 
TEMATICĂ DE CONCURS: 
- Instalaţii de alimentare cu apă (cap.2); 
- Instalaţii de canalizare (cap.3); 
- Încheierea contractului individual de muncă, art. 10-36; 
- Executarea contractului individual de muncă, art. 37-40; 
- Modificarea contractului individual de muncă, art. 41-48; 
- Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49-54; 
- Încetarea contractului individual de muncă, art. 55-81; 
- Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111-124; 
- Concediile, art. 144-158; 
- Sănătate şi securitate în muncă, art. 175-182; 
- Răspunderea disciplinară, art. 247-252; 
- Norme de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006); 
- Obligaţiile generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă (Legea 319/2006); 
- Dispoziţii generale. Obligaţiile lucrătorului privind apărarea împotriva incendiilor. 
Răspunderea juridică (Legea 307/2006). 

 
 

BIBLIOGRAFIA: 
- Enciclopedia tehnică de instalaţii. Manualul de instalaţii. Instalaţii sanitare (S). Editura 
ARTECNO, Bucureşti, Romania; 
- Legea 53/2003, ,,Codul muncii“, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

 
B. MUNCITOR CALIFICAT IV (ELECTRICIAN) 

 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs: 
1. nivelul de studii – minim studii generale; 
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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. 
 
TEMATICĂ DE CONCURS: 
- Conducte, cabluri şi tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice interioare; 
- Instalaţii electrice interioare pentru iluminat; 
- Instalaţii electrice interioare de forţă; 
- Instalaţii de protecţie împotriva electrocutării; 
- Instalaţii de paratrăsnet pentru construcţii; 
- Reţele electrice aeriene de joasă tensiune; 
- Reţele electrice subterane de joasă tensiune; 
- Încheierea contractului individual de muncă, art. 10-36; 
- Executarea contractului individual de muncă, art. 37-40; 
- Modificarea contractului individual de muncă, art. 41-48; 
- Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49-54; 
- Încetarea contractului individual de muncă, art. 55-81; 
- Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111-124; 
- Concediile, art. 144-158; 
- Sănătate şi securitate în muncă, art. 175-182; 
- Răspunderea disciplinară, art. 247-252; 
- Norme de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006); 
- Obligaţiile generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă (Legea 319/2006); 
- Dispoziţii generale. Obligaţiile lucrătorului privind apărarea împotriva incendiilor. 
Răspunderea juridică (Legea 307/2006). 

 
BIBLIOGRAFIA: 
- Instalaţii electrice pentru construcţii, ghid de execuţie, Titu COSTĂCHESCU, Aurel 
PREDESCU, Ion NEAGU, Editura Scrisul Românesc Craiova-1978; 
- Legea 53/2003, ,,Codul muncii“, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

C. MUNCITOR CALIFICAT IV (SUDOR) 
 

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului scos 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”; 
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7. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres. 
 
TEMATICĂ DE CONCURS: 
- Sudarea cu gaz; 
- Tehnologia sudării, a lipirii şi a tăierii cu gaz; 
- Sudarea cu arc electric; 
- Tehnologia sudării cu arc electric; 
- Tăierea cu arc electric; 
- Sudarea prin presiune la rece; 
- Echipamente de protecţie utilizate în ateliere de lăcătuşerie; 
- Încheierea contractului individual de muncă, art. 10-36; 
- Executarea contractului individual de muncă, art. 37-40; 
- Modificarea contractului individual de muncă, art. 41-48; 
- Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49-54; 
- Încetarea contractului individual de muncă, art. 55-81; 
- Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111-124; 
- Concediile, art. 144-158; 
- Sănătate şi securitate în muncă, art. 175-182; 
- Răspunderea disciplinară, art. 247-252; 
- Norme de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006); 
- Obligaţiile generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă (Legea 319/2006); 
- Dispoziţii generale. Obligaţiile lucrătorului privind apărarea împotriva incendiilor. 
Răspunderea juridică (Legea 307/2006). 

 
BIBLIOGRAFIA: 
- Tehnologia sudării şi a tăierii metalelor, I. VASILE, C. BAKONYI, O STOENESCU, Editura 
Tehnică, Bucureşti 1958; 
- Legea 53/2003, ,,Codul muncii“, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

 
TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII ACESTORA: 

A.  PROBA PRACTICĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str Trivale nr. 16, localitatea 
Piteşti în data de 15.01.2018, începând cu ora 10.00. 
 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:-  
secretarii comisiilor de concurs. 
 
 B. INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str.Trivale, nr.16, localitatea Piteşti în data 
18.01.2018, începând cu ora 10.00. 
 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:-  
secretarii comisiilor 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. 
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 
 
 

Nr.crt ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT 
1 Depunerea dosarelor de concurs până la 05.01.2018  

ora  15.30 
0248/215900 int.170 

sau 107 
2 Selecţia dosarelor de concurs 08.01.2018  
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 08.01.2018 Cu menţiunea ,,admis” 

sau ,,respins” 
4 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul 

selecţiei dosarelor de concurs 
09.01.2018 

până la ora 15.30 
0248/215900 int.170 

sau 107 
5 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul 

selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 
10.01.2018 

până la ora 15.30  
 

6 Desfăşurarea primei probe de concurs, proba practică 15.01.2018  

începând cu ora 10.00 

 

7 Afişarea rezultatelor probei practice 15.01.2018  
8 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul 

probei practice 
16.01.2018 

până la ora 15.30 
0248/215900 int.170 

sau 107 
9 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul 

probei practice şi afişarea rezultatelor 
17.01.2018  

până la ora 15.30 
 

10 Susţinerea probei interviului 18.01.2018 

începând cu ora 10.00 

 

11 Notarea interviului şi afişarea rezultatelor la interviu 18.01.2018  
12 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul 

interviului 
19.01.2018 

până la ora 15.30 
0248/215900 int.170 

sau 107 
13 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul 

interviului şi afişarea rezultatelor 
22.01.2018 

până la ora 15.30 
 

14 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 23.01.2018   
15 Comunicarea rezultatului final al concursului  23.01.2018  

 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. 
 
      


