ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01829 Bucureşti

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie
de Muncitor calificat I (electromecanic) din cadrul formațiunii RTP/RMNC
Unitatea Militară 01829 Bucureşti, cu sediul în mun. Bucureşti, sector 1, Str. Padina, nr.
41-49, organizează concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor
calificat I (electromecanic), formațiune RTP/RMNC.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
 răspunde de funcţionarea în parametrii nominali a aparaturii terminale de transmisiuni, a
instalaţiilor şi circuitelor cu fir şi fibră optică (cabluri şi reţea structurată);
 răspunde de menţinerea în funcţiune şi exploatarea repartitoarelor, subrepartitoarelor şi a
instalaţiilor de interconectare dintre acestea;
 răspunde de asigurarea instalării/dezinstalării de posturi telefonice, dezvoltarea şi
întreţinerea legăturilor pe circuite fir şi fibră optică utilizate;
 răspunde de depanarea aparaturii terminale telefonice şi înlăturarea deranjamentelelor de pe
circuitele interioare;
 răspunde de verificarea şi asigurarea funcţionării grupurilor electrogene conform
procedurilor;
 răspunde de asigurarea continuităţii circuitelor între abonaţii finali supuşi înregistrării şi
aparatura de înregistrare.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01829 Bucureşti;
 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;
 copii ale documentelor de studii;
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul 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;
 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 plic.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.07.2019, ora 15.30.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01829 Bucureşti, Strada Padina, nr. 41-49,


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.
Centrul 85 Comunicaţii Aero şi Informatică
Str. Padina, nr. 41-49, OP. 12, CP. 186, Sectorul 1, Bucureşti, România

Tel. 021/319.40.41;  fax. 021-318.54.14;  e-mail: um01829@roaf.ro

municipiul Bucureşti, sector 1, persoană de contact Asandului Iulia-Manuela, secretar, telefon 0213194000 int. 1076-110, 138.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei 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 – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. 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 medii sau studii generale;
2. curs de calificare în meseria de electromecanic sau curs centrale telefonice PBX;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret, 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”;
4. vechime în muncă – 6 ani şi 6 luni;
5. vechime în specialitate – 6 ani și 6 luni;
6. responsabilitate, abilitatea de comunicare, spirit de observaţie, adaptare la schimbări,
spirit de echipă, capacitate de autoperfecţionare, comportament profesional în cadrul instituţiei,
loialitate faţă de instituţie, aptitudini pentru lucru la înălțime.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 16.07.2019 la sediul U.M.
01829 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun în data de
17.07.2019 până la ora 15.30, la sediul U.M. 01829 Bucureşti. Persoană de contact Asandului
Iulia-Manuela, telefon 021/3194000 int. 1076-110, 138.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data de 18.07.2019 la sediul U.M. 01829 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară în data de 22.07.2019, ora 10.30 la sediul U.M. 01829
Bucureşti.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 23.07.2019 până la ora 15.30 la sediul
U.M. 01829 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun în data de 24.07.2019 până la ora
15.30 la sediul U.M. 01829 Bucureşti. Persoană de contact Asandului Iulia-Manuela, telefon
021/3194000 int. 1076-110, 138.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
25.07.2019 la sediul U.M. 01829 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
2. Interviul: se desfăşoară în data de 26.07.2019, ora 10.00 la sediul U.M. 01829
Bucureşti.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 29.07.2019 la sediul U.M. 01829 Bucureşti şi
pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul interviului se depun în data de 30.07.2019 până la ora
15.30 la sediul U.M. 01829 Bucureşti. Persoană de contact Asandului Iulia-Manuela, telefon
021/3194000 int. 1076-110, 138.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de
31.07.2019 la sediul U.M. 01829 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 01.08.2019 la sediul U.M. 01829
Bucureşti şi pe www.roaf.ro.

Tematica de concurs:
Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Apărării Naţionale
Structura de forţă a armatei
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă şi timpul de odihnă
Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă
Contravenții în domeniul securității și sănătății în muncă
Obligațiile salariatului privind apărarea împotriva incendiilor
Noţiuni şi legi fundamentale ale electrotehnicii
Instrumente de măsură şi control specifice activităţii electromecanicului
- Procesul de măsurare: mărimi, metode şi mijloace de măsurare, caracteristici
metrologice ale mijloacelor de măsură, erori de măsurare, clase de exactitate
- Clasificarea şi structura aparatelor electrice de măsurat: clasificare, elemente
constructive, marcare, simbolizare
- Măsurări electrice în circuite şi reţele de curent continuu şi curent alternativ
10. Maşini electrice - părţi componente, principii de funcţionare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bibliografia de concurs:
Nr.
crt.

Publicat în Monitorul
Oficial al României
Republicată în
Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
1.
MO nr. 867/
Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
02.11.2017
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
MO nr. 345/
2.
completările ulterioare
18.05.2011
Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu
MO nr. 646/
3.
modificările şi completările ulterioare
26.07.2006
Republicată în
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
MO nr. 297/
17.04.2019
Antoniu M., Măsurări electronice vol. 1, 2 şi 3, Editura Satya, Iaşi,
5.
2002.
Popa A., Aparate electrice de joasă şi înaltă tensiune – Manual
6. pentru licee industrial cu profil de electrotehnică, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
Frăţiloiu Gh., Ţugulea A., Electrotehnică şi electronică aplicată,
7.
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
Sărăcin M., Sarăcin C.G., Măsurări electronice şi sisteme de
8.
măsurare, Editura ,,Matrix”, 2003.
Şora C., Bazele electrotehnicii, Editura Didactică şi Pedagogică,
9.
1982.
10. Constantin Ghiţă, Maşini electrice, Editura Matrix, 2005.
11. Manual electrotehnică, ed. 1986
12. Manuale de fizică - învăţământ gimnazial şi liceal - electricitate

1.
2.
3.

4.

Actul normativ

NOTE:
Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare
probă în parte;
Rezultatul final al concursului nu se contestă;
În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de data
susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/
înlocuitoare;
Actele normative prevăzute în bibliografie si tematică vor fi studiate cu modificările şi
completările ulterioare si/sau sub forma republicată.

