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Anunţ al U.M. 02542 Focşani 
privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de 

de muncitor calificat I – tâmplar, din cadrul Atelierului confecții 
 
 

 
Postul pentru care se organizează concurs este muncitor calificat I – tâmplar, din cadrul 

Atelierului  confecţii al U.M. 02542 Focşani. 
Principalele cerinţe ale postului sunt:  
- confecţionează piese şi componente din lemn; 
- execută operaţii manuale de demontare, asamblare şi montaj; 
- execută operaţii de reparare şi recondiţionare a pieselor şi componentelor din lemn; 
- cunoaşte bine şi aplică strict tehnologiile de montare-demontare a pieselor şi componentelor din 

lemn; 
- execută lucrări de tâmplărie şi dulgherie  necesare întreţinerii construcţiilor; 
Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
- cerere se înscriere la concurs adresată şefului unităţii; 
- curriculum vitae – model european; 
-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; 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz şi în original; 

- copia certificatului de căsătorie, după caz şi în original pentru verificarea conformităţii 
acestuia; 

- copii ale documentelor de studii şi în original pentru verificarea conformităţii acestora; 
- copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz şi în 

original pentru verificarea conformităţii acestora; 
- carnetul de muncă în original şi copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care 

să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
- 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, care să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

- 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; 

- dosar de PVC cu şină. 
 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 08.07.2022 ora 14:00. 
 Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea 

Focşani, persoană de contact secretar Plt.maj. IACOB Iulian, telefon 0237213155, int. 138 sau 135. 
 Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţenilor 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, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
6. îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs;                               
7. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 

unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
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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 postului, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

 
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 
1. Studii: studii medii sau școală profesională sau calificare la locul de muncă, cu diplomă/certificat 

de absolvire sau de calificare - în meseria de tâmplar universal/ tâmplar manual/tâmplar mecanic; 
2. 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”; 

3. minim 9 ani și șase luni– vechime în muncă din care minim 3 ani în meseria de tâmplar 
universal/tâmplar manual/tâmplar mecanic/ reglori și operatori la mașini de prelucrat lemn; 

4. cunoştinţe privind modul de mânuire şi utilizare a sculelor şi uneltelor specifice calificării de 
tâmplar; 

5. disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, 
după caz;  

6. păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 
7. loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională; 
8. încadrare în condiţii de muncă – normale; 
9. abilitatea de lucru în echipă, comunicare, spirit de iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, 

rezistenţă la stres. 
10. apt medical; 

 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 13.07.2022, la sediul U.M. 02542, 

B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data de 13.07.2022. 
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, în data de 14.07.2022, până la ora 14:00; persoana de 
contact secretar Plt.maj. IACOB Iulian, telefon 0237.213.155, int. 138 sau 135. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la 
sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data 
de 15.07.2022. 
  

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, în 
data de 18.07.2022, ora 09:00; 
 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data 19.07.2022, la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 
1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro; 
 Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun sediul U.M. 02542, B-dul 
Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, în data de 20.07.2022, până la ora 14:00; persoana de contact secretar 
Plt.maj. IACOB Iulian, telefon 0237.213.155, int. 138 sau 135. 
 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02542, B-
dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data de 21.07.2022. 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, în data 
de 22.07.2022, ora 09:00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 25.07.2022, la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 
1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro; 

Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti 
nr. 1-3, localitatea Focşani, în data de 26.07.2022, până la ora 14:00; persoana de contact secretar Plt.maj. 
IACOB Iulian, telefon 0237.213.155, int. 138 sau 135. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02542, B-dul 
Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data de 27.07.2022. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, 
localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data de 28.07.2022. 
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Tematica şi bibliografia:  
Tematica de concurs:  
1. M.17/04.02.2012 - Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul 

Apărării Naţionale: 
1.1 Drepturi şi obligaţii ale personalului civil; 
1.2 Reguli de disciplina muncii; 
1.3 Timp de muncă şi timpul de odihnă;   
1.4 Abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare; 

2. Cartea Tâmplarului universal, Editura Tehnică Bucureşti, 1989, Autor Arcadie Hinescu; 
3. Legea nr. 319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: 

          3.1 Capitolul IV, art. 22 şi art. 23, Obligaţiile lucrătorilor; 
4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: 

4.1. Capitolul I , Dispoziţii generale; 
4.2. Capitolul II, Secţiunea I -Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor. 
4.3. Capitolul V, Răspunderea juridică. 

 
Bibliografia de concurs: 
1. M.17/04.02.2012 - Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul 

Apărării Naţionale;  
2. Cartea Tâmplarului universal, Editura Tehnică Bucureşti, 1989, Autor Arcadie Hinescu;  
3. Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;  
4. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
 
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. 
 
 
 


