ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01829 Bucureşti

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie
de Muncitor calificat I (montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicații,
radio) din cadrul formațiunii mentenanţă tehnică radio şi radioreleu
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 (montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicații, radio), formațiune
mentenanţă tehnică radio şi radioreleu.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
 analizează componentele/piesele deteriorate, pentru stabilirea cauzelor defectării;
 determină
cauzele
primare
care
generează
defecţiuni
şi
identifică
componentele/piesele/ansamblurile/ agregatele cu o fiabilitate redusă;
 execută controlul recurent al defecţiunilor repetitive/tipice şi participă la construirea de baze
de date cu tipuri de defecţiuni frecvente, componente care se defectează frecvent, furnizori
care produc/comercializează componente cu o fiabilitate redusă;
 participă la remedierea defecţiunilor şi întreţinerea echipamentelor din dotare, precum şi la
controlul calităţii lucrărilor efectuate;
 cunoaşte caracteristicile constructive şi funcţionale ale categoriilor de echipamente care se
repară în unitate, precum şi reglementările, documentaţia tehnică şi procesele tehnologice de
reparare a acestora;
 contribuie la activitatea de producţie a compartimentului, utilizarea raţională a capacităţilor
de producţie, realizarea ritmică a programului de producţie şi respectarea timpilor de
imobilizare.
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


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

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: 10.07.2019, ora 15.30.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01829 Bucureşti, Strada Padina, nr. 41-49,
municipiul Bucureşti, sector 1, persoană de contact Mihai Teodor-Valentin, 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 montator-reglor, depanator aparate electronice,
telecomunicații, radio;
3. 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”;
4. vechime în muncă – 6 ani şi 6 luni;
5. vechime în specialitate – 1 an;
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.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 12.07.2019 la sediul U.M.
01829 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun în data de
15.07.2019 până la ora 15.30, la sediul U.M. 01829 Bucureşti. Persoană de contact Mihai TeodorValentin, telefon 021/3194000 int. 1076-110, 138.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data de 16.07.2019 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 18.07.2019, ora 12.30 la sediul U.M. 01829
Bucureşti.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 19.07.2019 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 22.07.2019 până la ora
15.30 la sediul U.M. 01829 Bucureşti. Persoană de contact Mihai Teodor-Valentin, telefon
021/3194000 int. 1076-110, 138.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
23.07.2019 la sediul U.M. 01829 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
2. Interviul: se desfăşoară în data de 24.07.2019, ora 10.00 la sediul U.M. 01829
Bucureşti.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 25.07.2019 la sediul U.M. 01829 Bucureşti şi
pe www.roaf.ro.

Contestaţii privind rezultatul interviului se depun în data de 26.07.2019 până la ora
15.30 la sediul U.M. 01829 Bucureşti. Persoană de contact Mihai Teodor-Valentin, telefon
021/3194000 int. 1076-110, 138.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de
29.07.2019 la sediul U.M. 01829 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 30.07.2019 la sediul U.M. 01829
Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Tematica de concurs:
Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării Naționale
Structura de forță a armatei
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă
Contravenții în domeniul securității și sănătății în muncă
Obligațiile salariatului privind apărarea împotriva incendiilor
Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor – prevederi comune și prevederi specifice pentru
ateliere și spații de întreținere și reparații
10. Noțiuni introductive de fizică: elemente de mecanică, elemente de termodinamică,
producerea şi utilizarea curentului continuu, producerea şi utilizarea curentului alternativ
11. Bazele electrotehnicii: Electrostatică, electrocinetică, electromagnetism, reţele de curent
alternativ.
12. Măsurări electrice şi electronice: procese de măsurare, clasificarea şi structura aparatelor
electrice de măsurat, dispozitive de măsurat ale aparatelor analogice, aparate de măsurat
numerice, măsurări electrice în circuite şi reţele de curent continuu şi curent alternativ
13. Noțiuni specifice privind procesul de întreținere și mentenanță a tehnicii radio și radioreleu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bibliografia de concurs:
Nr.
crt.

Actul normativ

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
3.

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice

MO nr. 1105/
26.11.2004

4.

Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările
şi completările ulterioare

MO nr. 646/
26.07.2006

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Ordinul ministerului administrației și internelor nr. 211/2010 pentru
6. aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la
ateliere și spații de întreținere și reparații
Popa A., Aparate electrice de joasă şi înaltă tensiune – Manual
7. pentru licee industrial cu profil de electrotehnică, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
8. Frăţiloiu Gh., Ţugulea A., Electrotehnică şi electronică aplicată,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
9. Sărăcin M., Sarăcin C.G., Măsurări electrice şi electronice, Editura

Republicată în
MO nr. 297/
17.04.2019
MO nr. 663/
28.09.2010

Nr.
crt.

Actul normativ

Publicat în Monitorul
Oficial al României

,,Matrix”, 2003.
10. K.F. Ibrahim, Introducere în electronică, Editura Teora, 2001.
11. Ian Poole, Noțiuni de tehnică radio, Editura Teora, 2001.
12. Manual de fizică – clasa a X a.

1.
2.
3.

4.

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.

