Anunț al U.M. 02523 Bucureşti,
cu rezultatele obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini
la concursul pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu
prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în
corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării
unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu
modificările ulterioare

OFIŢERI:

Arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii (094)”:
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1. Ofițer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii
(094)”, în Biroul coordonare execuție proiecte NSIP din Secția dirigenție lucrări la U.M. 02444
Sibiu.
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Arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile, industriale și
agroozootehnice (096)”:
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1. Ofiţer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile,
industriale și agrozootehnice (096)”, în Biroul planificare proiecte din Secția programul NATO de
investiții în securitate (NSIP) la U.M. 02547 București.
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Candidaţii care au fost declaraţi „Admis” și „Apt” la testele eliminatorii de aptitudini vor
susţine testul scris în data de 02.12.2021, începând cu ora 1000, la sediul Unităţii Militare 02523
Bucureşti din strada Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, localitatea Bucureşti.
Fişa de examinare medicală, completată cu rezultatul obţinut, precum şi adeverinţele care atestă
participarea şi rezultatul obţinut la evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică,
se anexează, în original, la dosarul de înscriere la concurs.
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Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea testării scrise, la locul de desfăşurare a acesteia, se
efectuează cu 45 de minute înainte de ora planificată pentru începerea probei, în vederea
îndeplinirii formalităţilor necesare pentru asigurarea accesului și a detaliilor organizatorice ale
concursului.
Accesul candidaților în incinta locației în care are loc testul scris este permis doar celor care fac
dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2. (Bază: H.G.R. nr.1130/2021 pentru modificarea Anexelor 2 și 3 din H.G.R. nr.
1990/2021).
Candidații care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus (certificat verde
digital Covid 19 și/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen), nu li se va permite accesul la
testul scris și procedura de concurs pentru aceștia va înceta.
În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și protecției participanților la activitate,
candidații sunt obligați să respecte următoarele măsuri: purtarea măștii de protecție, astfel încât să
acopere nasul și gura, pe toată durata prezenței în sediul unității (pentru situații neprevăzute
candidații sunt obligați să aibă asupra lor o mască de rezervă).
Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix de culoare albastră. Nu sunt admise
instrumente de scris de altă culoare și/sau care permit ștergerea și rescrierea. Foile de răspuns vor fi
asigurate de U.M. 02523 București.
Testul scris va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste - grilă, elaborat de
către membrii comisiei de concurs din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop
verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.
Baremele de notare se stabilesc în prealabil de către membrii comisiei de concurs şi se afişează
la sediul U.M. 02523 Bucureşti, imediat după finalizarea testului scris, 02.12.2021, în intervalul
orar 13.00-14.00.
Rezultatele testului scris se exprimă în note de la 1 la 10, calculate cu două zecimale, iar nota
minimă de promovare este 6,00. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum
nota 6,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 6,00 vor fi declaraţi „respins”.
În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi la concursul desfăşurat pentru ocuparea aceleiaşi
funcţii au rezultate egale, aceştia se departajează pe baza mediei generale de absolvire a studiilor
obligatorii corespunzătoare specialităţii militare a funcţiei vacante. În cazul în care egalitatea se
menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează pe baza mediei generale obţinute la
examenul de absolvire a studiilor obligatorii respective.
Datele de contact ale secretariatului comisiei de concurs: telefon 021/3195858 interior 2256,
sau la sediul U.M. 02523 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr.7 B, sector 6, Bucureşti.
Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa
candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet www.ddi.mapn.ro şi la sediul unităţii.
Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:
În cadrul testului scris, candidații vor avea asupra lor doar documentul de identitate valabil (carte
de identitate) și pix/stilou de culoare albastră. Este interzis accesul cu materiale documentare,
manuale, cărți, culegeri, formulare, rezumate, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu
telefoane mobile, căști audio, ceasuri inteligente, precum și cu orice alte mijloace electronice de
calcul sau de comunicare. Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele,
precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a
candidatului/candidaţilor în cauză.
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