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

de muncitor calificat IV – electrician, din cadrul 
Atelierului confecții 

          
Postul pentru care se organizează concurs este muncitor calificat IV – electrician, din 

cadrul Atelierului  confecţii al U.M. 02542 Focşani. 
Principalele cerințe ale postului sunt: 
- cunoaște traseele și caracteristicile tehnice ale instalațiilor electrice și de forță din cazărmile 

aflate în administrare pentru a putea remedia defecțiunile apărute; 
- verifică zilnic integritatea şi starea instalației electrice din cazărmile din administrare şi face 

propuneri de remediere a deficiențelor constatate; 
- verifică toate tablourile electrice, le curăță, montează siguranțe calibrate, le încuie şi le 

sigilează; 
- verifică existența măsurilor de protecție împotriva electrocutării accidentale și a mijloacelor 

de avertizare vizuală și face propuneri pentru remedierea deficiențelor constatate; 
- răspunde de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice din cazărmile aflate 

în administrare; 
- interzice folosirea şi scoate de sub tensiune instalațiile și utilajele electrice care nu prezintă 

siguranță în exploatare; 
  - execută lucrări de reparații curente a instalațiilor electrice de joasă tensiune sub directa 
coordonare a electricianului autorizat gradul IIB; 
  - cunoaște și respectă tehnologiile de lucru în instalațiile electrice de joasă tensiune; 
  - cunoaște și respectă măsurile de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva 
incendiilor, de protecția mediului, de prevenire a producerii de avarii şi accidente de muncă; 
  - raportează șefului atelierului confecții necesarul de materiale pentru executarea lucrărilor de 
întreținere și reparații curente la instalațiile electrice; 
 - înștiințează șeful formațiunii lucru în cazul producerii unor defecțiuni sau avarii și participă 
activ la înlăturarea acestora; 
 - execută verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ și a paratonerelor sub directa 
coordonare a electricianului autorizat gradul IIB, primăvara şi toamna, iar acolo unde valorile nu 
corespund, ia măsuri de remediere si aducere la parametrii legali în cazărmile din administrare; 
 - execută curățenia la punctul de lucru; 
 - poartă obligatoriu echipamentul individual de protecție; 
 - execută ordinele şefului nemijlocit şi a şefilor ierarhici în condiţiile legilor şi regulamentelor 
militare şi raportează ierarhic în scris sau verbal (după caz) de executarea  acestora; 
 - este loial instituției militare din care face parte, respectuos cu comandanții şi şefii săi 
ierarhici, principial şi corect în executarea atribuţiilor funcţionale; 
 - respectă disciplina în muncă, lucrul în echipă şi execută corect, la timp şi legal ordinele 
primite şi sarcinile trasate de şefii ierarhici; 
 - își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum și cu 
instrucțiunile primite din partea șefului ierarhic, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare 
sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de 
acțiunile sau omisiunile sale pe timpul procesului de muncă; 
 - utilizează corect tehnica din dotare, aparatura, mașinile – uneltele, substanțele periculoase şi 
alte  echipamente de muncă; 

- își însușește şi respectă prevederile legislației în domeniul securității şi sănătății în muncă, 
protecției mediului şi apărării împotriva incendiilor. 

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 
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, școală profesională sau calificare la locul de muncă, cu certificat de 

absolvire/calificare profesională - în meseria de electrician; electrician în construcții; electrician de 
întreținere în construcții; electrician întreținere, reparații instalații și echipament electric; 

2. nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al 
persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la 
informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată ,,admisă”; 

3. fără vechime în muncă; 
4. cunoștințe privind lucrul în instalațiile electrice de joasă tensiune, caracteristicile 

consumatorilor, echipamentelor şi aparatelor din compunerea instalațiilor electrice, funcționarea 
instalațiilor electrice , metode de execuție a instalațiilor de forță şi iluminat. 

5. disponibilitate permanentă pentru desfășurarea atribuțiilor funcționale pe întreg teritoriul 
național, după caz; 



6. păstrarea confidențialității datelor şi informațiilor cu caracter militar; 
7. loialitate față de instituția militară, conduită morală şi profesională; 
8. încadrare în condiții 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 19.07.2022, ora 09:00; 
 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data 20.07.2022, 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 21.2022, 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 22.07.2022. 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, în 
data de 25.07.2022, ora 09:00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 26.07.2022, 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 27.07.2022, 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 28.07.2022. 

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 29.07.2022. 

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

Apărării Naționale: 
1.1 Drepturi şi obligații ale personalului civil; 
1.2 Reguli de disciplina muncii; 
1.3 Timp de muncă şi timpul de odihnă;   
1.4 Abateri disciplinare şi sancțiuni disciplinare.  

2. Agenda electricianului ,Editura Tehnică , autor ing. E. Pietrăreanu, anul 1986-Ediţia IV-E 



2.1.Marimi electrice şi unități de măsură; 
2.2.Relatii de calcul ale mărimilor electrice ;  
2.3. Semne convenționale 
2.4. Conductoare de bobinaj; 
2.5. Cabluri şi conducte electrice izolate; 
2.6. Mașini electrice. 

3.   I 7 -2011,, Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor electrice eferente 
clădirilor ”vol.2. 

3.1.Proceduri de lucru; 
3.2. Secțiuni minime admise pentru conductoare în instalațiile electrice din interiorul 

clădirilor; 
3.3.Clasificarea cablurilor. 

4. Instalații şi echipamente electrice- manual pentru licee industriale , clasa a-IX-a şi a-X-a şi şcoli 
profesionale editura Didactică şi Pedagogică, R.A., București, 1997 Sabina Hilohi, M. Popescu, M. 
Huhulescu: 

4.1. Componente ale echipamentelor electrice; 
4.2. Conductoare şi cabluri electrice; 
4.3.Echipamente specifice instalațiilor electrice interioare. 

5. Legea securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006: 
5.1 Capitolul IV, art. 22 şi art. 23, Obligațiile lucrătorilor. 

6. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: 
6.1. Capitolul I , Dispoziţii generale; 
6.2. Capitolul II, Secţiunea I -Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor. 
6.3. Capitolul V, Răspunderea juridică. 

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

Ministerul Apărării Naționale;   
2. Agenda electricianului, autor ing. E. Petreanu anul 1986-Ediţia IV-E; 
3.  I 7-2011,, Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice 

eferente clădirilor ”vol. 2; 
4. Instalații şi echipamente electrice- manual pentru licee industriale, clasa a-IX-a şi a-X-a şi 

şcoli profesionale editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1997 Sabina Hilohi, M. Popescu, M. 
Huhulescu; 

5. Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă cu completările şi modificările 
ulterioare; 

6. Legea nr.307/2006 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. 
 


