
  
 

 

 
ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare în cadrul U.M. 02444 Sibiu 
a postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I în cadrul Atelierului confecții 

 
Principalele cerinţe ale postului sunt: 

- Execută lucrări de reparații mașini electrice; 
- Montează/demontează, înlocuiește motoare electrice defecte; 
- Execută diverse lucrări de natură mecanică pentru echipamentele electrice. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  cerere tip 
de înscriere la concurs adresată conducătorului/şefului unităţii militare organizatoare;  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 condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituţie publică∗;  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  cazierul 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 completarea dosarului de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;  adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate∗∗;  curriculum vitae;  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.  

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 14.07.2022, ora 13.00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02444, strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, 

persoană de contact Cpt. Gogan Ionela - secretar, telefon 0269210972 int. 208.  
Pentru a ocupa un post  contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:  

a) are  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor  
aparţinând Spaţiului Economic European şi  domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit  

cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor, sunt: 
1. Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a unui liceu de specialitate – profil electrotehnic, școală 
profesională – profil electrotehnic sau certificat calificare – profil electrotehnic. 
2. Minim 10 ani vechime în muncă, din care minim 6 ani și 6 luni în funcția de electromecanic. 
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 sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată admisă. 

                                                           
∗ 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. 



 

 

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

1) Selecţia dosarelor de înscriere –  în data de 15.07.2022 
   Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs   -  în data de 15.07.2022  la sediul U.M. 

02444, strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu; 
    Depunere contestaţii - în data de 18.07.2022 până la ora 13.00  la sediul U.M. 02444, 

strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, persoană de contact Diana Stanciu - secretar, telefon 
0269210972 int. 208;  

    Afişare rezultate după soluţionarea contestaţiilor – în data de 19.07.20225 la sediul U.M. 02444, 
strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu. 

2) Proba scrisă – se desfăşoară la sediul U.M. 02444 strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu,  
în data de 25.07.2022, ora 10.00;   

    Afişare rezultat la proba scrisă  - în data de 25.07.2022  la sediul U.M. 02444, strada Piaţa 
Armelor nr.10, localitatea Sibiu; 

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise – se depun la sediul U.M. 02444, 
strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, în data 26.07.2022, până la ora 13.00;  persoană de contact 
Diana Stanciu - secretar, telefon 0269210972 int. 208;  

  Afişare rezultate contestaţii – în data de  27.07.2022 la sediul U.M. 02444, strada Piaţa Armelor 
nr.10, localitatea Sibiu. 

3) Interviu – se desfăşoară la sediul U.M. 02444 strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu,  
în data de 28.07.2022, ora 10.00;   

    Afişare rezultat la interviu - în data de 28.07.2022  la sediul U.M. 02444, strada Piaţa 
Armelor nr.10, localitatea Sibiu; 

Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului – se depun la sediul U.M. 02444, 
strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, în data 29.07.2022, până la ora 13.00;  persoană de contact 
Diana Stanciu - secretar, telefon 0269210972 int. 208;  

  Afişare rezultate contestaţii și rezultat final probă – în data de  01.08.2022 la sediul U.M. 02444, 
strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu. 

 
     Bibliografia de concurs: 

1. C.Cruceru, T. Maghiar, A.Lezeu, V.Stănilă, Tehnologia reparării și întreținerii utilajelor 
electromecanice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982; 

2. Emil Pietrăreanu, Agenda electricianului, Editura Tehnică – 1986, Ediția a IVa; 
3. Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare(Monitorul Oficial al României nr.633 din 21.07.2006); 
5. Legea 319/14.07.2006 securități și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare(Monitorul Oficial al României nr.646 din 27.06.2006); 
6. Ordin nr. M 87/27.04.2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în 

Ministerul Apărării Naționale. 
   
Tematica de concurs: 

1. Materiale electrotehnice – materiale conductoare, semiconductoare și electroizolante; 
2. Clasificarea lucrărilor de întreținere și reparații ale echipamentelor electromecanice; 
3. Prevederi generale pentru exploatarea instalațiilor electrice; 
4. Executarea contractului individual de muncă; 
5. Drepturi și obligații ale angajatului; 
6. Obligațiile lucrătorilor pe linia apărării împotriva incendiilor și a securității și sănătății în 
muncă; 
7. Norme specifice de securitate și sănătate în muncă; 
8. Norme specifice de apărare împotriva incendiilor. 

 
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02444 strada Piaţa Armelor nr.10, 

localitatea Sibiu, în data de 02.08.2022. Rezultatul final al concursului nu se contestă.  
          
 


