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ANUNŢ1

privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de execuție de personal
civil contractual pe perioadă nedeterminată de:

1. Îngrijitor debutant/studii medii sau generale (1 post) la Grupa deservire
2. Muncitor calificat III/ studii medii sau generale (1 posti/electrician de întreţinere

şi reparaţii) la Formaţiunea de cazarmare
3. Muncitor calificat IV/studii medii sau generale (1 post/mecanic auto) la Grupa

întreţinere tehnică

Posturile pentru care se organizează concursul sunt:
1. Îngrijitor debutant/studii medii sau generale (1 post) la Grupa deservire
2. Muncitor calificat III/ studii medii sau generale (1 posti/electrician de întreţinere
şi reparaţii) la Formaţiunea de cazarmare
3. Muncitor calificat IV/studii medii sau generale (1 post/mecanic auto) la Grupa
întreţinere tehnică

Principalele cerinţe ale posturilor: desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul
compartimentelor aparţinând U.M. 02191 Constanţa.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt
următoarele:

- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02191 Constanţa – se
completează odată cu depunerea dosarului;

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

- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- copii după carnetul de muncă şi/sau după caz, inscrisuri/adeverinţe din care să rezulte

vechimea de muncă și vechimea în specialitatea postului. Din conținutul inscrisului/adeverinței
trebuie să rezulte că a fost angajat cu contract individual de muncă, înregistrat la
organele/autoritățile competente;

- certificat de integritate comportamentală;
- 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. Candidatul declarat ”ADMIS” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 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 al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

- curriculum vitae – model european;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea

obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se
completează odată cu depunerea dosarului;

- dosar de plastic cu şină.

1 pentru afişare la sediul unităţii şi pe pagina de internet www.cmilaicuza.ro
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Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele
care atestă vechimea în muncă vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 14.11.2019, ora
15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02191, str. Fulgerului nr. 1, localitatea
Constanţa, persoana de contact, secretar, Cpt. Mircea Celestina, telefon 0241/626200, int. 0403,
0341/456162.

Condiţiile generale valabile pentru toate posturile sunt:
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 pentru ocuparea posturilor de personal civil contractual sunt:

1. Îngrijitor debutant/studii medii sau generale (1 post) la Grupa deservire

a) minim studii generale;
b) capacitate de comunicare, capacitate de observare, capacitate de concentrare,

responsabilitate, obiectivitate, realism, politeţe, amabilitate;
c) vechime în specialitatea postului: nu necesită vechime;
d) disponibilitate pentru program prelungit;
e) dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut;
f) 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”.

2. Muncitor calificat III/ studii medii sau generale (1 post/electrician de întreţinere
şi reparaţii) la Formaţiunea de cazarmare

a) studii medii/generale;
b) certificat de calificare în meseria de electrician;
c) vechime în specialitatea postului: 3 ani;
d) disponibilitate pentru program prelungit;
e) dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort fizic susţinut;
f) 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”.
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3. Muncitor calificat IV/studii medii sau generale (1 post/mecanic auto) la Grupa
întreţinere tehnică

a) studii generale finalizate cu examen de certificare a calificării profesionale de mecanic
auto/ medii cu diplomă de bacalaureat cu filiera tehnologică-calificarea mecanic auto sau
cu diplomă de bacalaureat sau să fi urmat program de formare profesională finalizat cu
examen de certificare în calificarea profesională mecanic auto;

b) permis de conducere categoria B;
c) vechime în specialitatea postului: nu necesită vechime;
d) disponibilitate pentru program prelungit;
e) dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut;
f) 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”.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02191, str. Fulgerului
nr.1, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.cmilaicuza.ro, în data de 15.11.2019,
până la ora 15.00.

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la
sediul U.M. 02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa, în data de 18.11.2019, în intervalul
orar 08.00 - 15.00; persoana de contact, secretar, Cpt. Mircea Celestina, telefon 0241/626200, int.
0403, 0341/456162.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează la sediul U.M. 02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet,
www.cmilaicuza.ro, în data de 19.11.2019, până la ora 15.00.

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea
Constanţa în data de 22.11.2019, în intervalul orar 09.00-12.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 25.11.2019, până la ora 15.00, la sediul
U.M. 02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet,
www.cmilaicuza.ro

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02191, str.
Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa, în data de 26.11.2019, în intervalul orar 08.00-15.00;
persoana de contact, secretar, Cpt. Mircea Celestina, telefon 0241/626200, int. 0403,
0341/456162.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul
U.M. 02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet,
www.cmilaicuza.ro, în data de 27.11.2019, până la ora 15.00.

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa,
în data de 28.11.2019, începând cu ora 09.00.

Rezultatul la interviu se afişează în data de 29.11.2019, până la ora 15.00, la sediul U.M.
02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet www.cmilaicuza.ro.

http://www.cmilaicuza.ro
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Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02191, str.
Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa, în data de 02.12.2019, în intervalul orar 08.00-15.00;
persoana de contact, secretar, Cpt. Mircea Celestina, telefon 0241/626200, int. 0403,
0341/456162.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M.
02191, str. Fulgerului nr.1, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.cmilaicuza.ro în
data de 03.12.2019, până la ora 15.00.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02191, str. Fulgerului nr.1,
localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.cmilaicuza.ro, în data de 04.12.2019, ora
12.00.

Tematica şi bibliografia:

1. Îngrijitor debutant/studii medii sau generale( 1posti) la Grupei deservire
Tematica:

1. Tehnologie culinară, Manual pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, licee economice şi de
drept administrativ, cu profil de alimentaţie publică şi şcoli profesionale, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1994:

1. Semipreparatele culinare;
2. Prepararea salatelor;
3. Prepararea garniturilor;
4. Prepararea micului dejun;
5. Prepararea gustărilor;
6. Prepararea supelor, ciorbelor şi borşurilor;
7. Tehnologia preparatelor din carne de pasăre, carne tocată, peşte;
8. Tehnologia fripturilor;
9. Tehnologia dulciurilor;

2. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările
ulterioare:

Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor;
Capitolul V - Supravegherea sănătăţii;
Capitolul VI - Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
Capitolul VII - Grupuri sensibile de riscuri.

3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial
nr.633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare:

Capitolul I - Obligaţii generale;
Capitolul II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
Secţiunea 1 - Obligaţii generale;
Secţiunea 6 - Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului
şi a salariatului;

4. O.M.S. 975/1998 privind aprobarea normelor igienico-sanitare pentru alimente:
Capitolul II - Norme de protecţie sanitară;

5. O.M.S. 976/1998 privind normele igienico-sanitare pentru producerea, depozitarea,
păstrarea, transportul, desfacerea alimentelor:

Capitolul 3- Norme privind prepararea alimentelor;
6. H.G.1198/2002 privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare:

Capitolul I - Dispoziţii generale;
Capitolul VIII - Norme specifice de igienă privind deşeurile alimentare;
Capitolul X - Norme specifice privind igiena individuală a personalului unităţilor
din sectorul alimentar;

http://www.cmilaicuza.ro
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7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru
aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare:

Capitolul II - Organizarea colegiilor naţionale militare ;
Capitolul III – Personalul din colegiile naţionale militare.

8. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare:

Secţiunea 1 - Clasificarea informaţiilor clasificate;
Secţiunea 3 - Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
Secţiunea 5 - Accesul la informaţiilor clasificate.

9. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu.

Bibliografia:

1. Tehnologie culinară, Manual pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, licee economice şi de
drept administrativ, cu profil de alimentaţie publică şi şcoli profesionale, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1994;

2. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările
ulterioare;

3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial
nr.633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

4. O.M.S. 975/1998 privind aprobarea normelor igienico-sanitare pentru alimente, cu
modificările şi completările ulterioare;

5. O.M.S. 976/1998 privind normele igienico-sanitare pentru producerea, depozitarea,
păstrarea, transportul, desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. H.G.1198/2002 privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare;
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea

Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare;
8. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale

de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările
ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Muncitor calificat III/ studii medii sau generale (1 post/electrician de întreţinere şi reparaţii)
la Formaţiunea de cazarmare

Tematica:
1. Materiale folosite în instalaţiile electrice;
2. Aparate electrice;
3. Maşini şi utilaje electrice;
4. Consumatori şi sarcini;
5. Distribuţia energiei electrice;
6. Coloane şi circuite electrice;
7. Instalaţii electrice de forţă;
8. Iluminatul electric;
9. Protecţia contra electrocutării;
10. Executarea instalaţiilor electrice.
11. Prevederi legislative din Codul muncii;
12. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările

ulterioare:
Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor;
Capitolul V - Supravegherea sănătăţii;
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Capitolul VI - Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea
evenimentelor;
Capitolul VII - Grupuri sensibile de riscuri.

13. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare:

Capitolul I - Obligaţii generale;
Capitolul II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
Secţiunea 1 - Obligaţii generale;
Secţiunea 6 - Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei,
utilizatorului
şi a salariatului;

14. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru
aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare:

Capitolul II - Organizarea colegiilor naţionale militare ;
Capitolul III – Personalul din colegiile naţionale militare.

15. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale
de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările
ulterioare:

Secţiunea 1 - Clasificarea informaţiilor clasificate;
Secţiunea 3 - Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
Secţiunea 5 - Accesul la informaţiilor clasificate.

16. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu

Bibliografia:
1. Notă de curs - Electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică, Şcoala Hilda;
2. Cartea Instalatorului electrician, Gh. Chiriţă şi C. Alexe, Editura Tehnică, Bucureşti;
3. Suport de curs - Electrician în construcţii, ing. Gheorghe Bucătaru;
4. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii;
5. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările

ulterioare;
6. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările

ulterioare;
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea

Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare;
8. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale

de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările
ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Muncitor calificat IV/studii medii sau generale (1 post/mecanic auto) la Grupa întreţinere
tehnică

Tematica:
1. Mecanismul bielă-manivelă;
2. Mecanismul de distribuţie;
3. Instalaţia de răcire;
4. Instalaţia de ungere;
5. Instalaţia de alimentare a MAS cu injecţie benzină;
6. Instalaţii de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin compresie;
7. Instalaţia de pornire;
8. Ambreiajul;
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9. Cutia de viteze;
10. Sistemul de frânare;
11. Cadru şi caroseria;
12. Întreţinerea şi repararea automobilului;
13. Prevederi legislative din Codul muncii;
14. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările

ulterioare:
Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor;
Capitolul V - Supravegherea sănătăţii;
Capitolul VI - Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea
evenimentelor;
Capitolul VII - Grupuri sensibile de riscuri.

15. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare:

Capitolul I - Obligaţii generale;
Capitolul II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
Secţiunea 1 - Obligaţii generale;
Secţiunea 6 - Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei,
utilizatorului
şi a salariatului;

16. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru
aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare:

Capitolul II - Organizarea colegiilor naţionale militare ;
Capitolul III – Personalul din colegiile naţionale militare.

17. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale
de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările
ulterioare:

Secţiunea 1 - Clasificarea informaţiilor clasificate;
Secţiunea 3 - Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
Secţiunea 5 - Accesul la informaţiilor clasificate.

18. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu.

Bibliografia:
1. Automobilul-construcţia, întreţinerea, repararea-suport de curs, Rusu Sergiu, Chişinău;
2. Motoare cu ardere internă-construcţie şi calcul, Radu Gaiginschi, Gheorghe Zatreanu,

Editura Gh. Asachi, 1995, Iaşi;
3. Automobilul-Construcţie. Funcţionare. Depanare., Dorin Cristescu şi Viorel Răducu,

Editura Tehnică, 1986, Bucureşti;
4. Curs de motoare cu ardere internă-suport de curs;
5. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii;
6. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările

ulterioare;
7. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările

ulterioare;
8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea

Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare;
9. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale

de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările
ulterioare;

10. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.
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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;
3. Informaţii privind bibliografia se pot obţine la sediul U.M. 02191 Constanţa, strada

Fulgerului, nr. 1, Constanţa, telefon contact 0241/626200 int. 0403, 0241/623890;
4. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02191 Constanţa, strada Fulgerului, nr. 1,

Constanţa, telefon contact 0241/626200 int. 0403, 0241/623890.


