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ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

UNITATEA MILITARĂ 01867   

- Mihai Bravu - 

       

 

A N U N Ţ 
Privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de Muncitor calificat I 

(Electrician), Muncitor calificat I (Instalator) și Muncitor calificat I (Zugrav) , Regimentul 74 

PATRIOT 

 

Principalele cerinţe ale posturilor sunt: 

Aplicarea procedurilor specifice locului de încadrare şi a normelor interne ale unităţii. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs necesare pentru ocuparea 

posturilor vacante de Muncitor calificat I (Electrician), Muncitor calificat I (Instalator) și 

Muncitor calificat I (Zugrav), sunt următoarele:  

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01867 Mihai Bravu; 

 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; 

 copia cursului de calificare în domeniu. 

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea cerută pentru ocuparea postului; 

 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


; 

 autorizaţie de exploatare a instalaţiilor electrice interioare, joasă tensiune, medie tensiune; (doar în 

cazul postului de electrician) 
 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.  

Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale pentru a 

fi certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane al U.M. 

01867 Mihai Bravu, iar documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija structurii care 

organizează selecţia. 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 22.08.2019, ora 15.30. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01867 Mihai Bravu, str. Gării, nr. 2, 

localitatea Mihai Bravu, jud. Giurgiu, persoană de contact: Sublocotenent UNGUREANU 

Mihai, tel. 0744877827, interior 206. 

 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor 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; 

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 
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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 de Electrician sunt:  

1. Şcoală profesională de specialitate (în domeniul întreţinerii şi reparaţiilor instalaţiilor 

electrice) sau Studii gimnaziale/şcoală profesională/medii şi curs de calificare în domeniul 

întreţinerii şi reparaţiilor instalaţiilor electrice;  

2. Autorizaţie de exploatare a instalaţiilor electrice interioare, joasă tensiune, medie tensiune; 

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. Minim 6 ani și 6 luni- vechime în muncă;  

5. Apt medical; 

6. Abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, asumarea 

responsabilităţii faptelor, spirit de iniţiativă, adaptare rapidă la schimbări de orice natură, 

rezistenţă la efort psihic, spirit de echipă.  
 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Instalator sunt:  

1. Şcoală profesională de specialitate sau Studii gimnaziale/şcoală profesională/medii şi curs 

de calificare în domeniu. 

2. 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”; 

3. Minim 6 ani și 6 luni- vechime în muncă;  

4. Apt medical; 

5. Abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, asumarea 

responsabilităţii faptelor, spirit de iniţiativă, adaptare rapidă la schimbări de orice natură, 

rezistenţă la efort psihic, spirit de echipă.  

     

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Zugrav sunt:  

1. Şcoală profesională de specialitate sau Studii gimnaziale/şcoală profesională/medii şi curs 

de calificare în domeniu. 

2. 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”; 

3. Minim 6 ani și 6 luni- vechime în muncă;  

4. Apt medical; 

5. Abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, asumarea 

responsabilităţii faptelor, spirit de iniţiativă, adaptare rapidă la schimbări de orice natură, 

rezistenţă la efort psihic, spirit de echipă.  

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 26.08.2019, ora 14.00 la 

sediul U.M. 01867 Mihai Bravu şi pe www.roaf.ro. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 

U.M. 01867 Mihai Bravu în data de 27.08.2019 până la ora 15.30. Persoană de contact 

Sublocotenent UNGUREANU Mihai, tel. 0744877827, interior 206. 
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 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează la sediul U.M. 01867 Mihai Bravu şi pe www.roaf.ro, în data de 28.08.2019 până la ora 

14.00.  

 

 Tipul probelor de concurs necesare pentru ocuparea posturilor vacante de Muncitor 

calificat I (Electrician), Muncitor calificat I (Instalator) și Muncitor calificat I (Zugrav), locul, 

data şi ora desfăşurării acestora: 

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01835, Șoseaua București-Ploiești, km 10,5, în 

data de 28.10.2019, ora  09.00-15.30; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 29.10.2019, până la ora 14.00, la sediul                   

U.M. 01867, strada Gării, nr. 2, Mihai Bravu şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01867, 

strada Gării, nr. 2, Mihai Bravu, în data de 30.10.2019, interval orar 08.00-14.00; persoana de 

contact Slt. UNGUREANU Mihai - secretar, telefon 0744877827. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 

01867, strada Gării, nr. 2, Mihai Bravu şi pe pagina de internet, în data de 31.10.2019, până la ora 

14.00. 

 

2. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 01835, Șoseaua București-Ploiești, km 10,5, 

în data de 01.11.2019, ora  09.00-15.30; 

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 04.11.2019, până la ora 14.00, la sediul                   

U.M. 01867, strada Gării, nr. 2, Mihai Bravu şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 01867, 

strada Gării, nr. 2, Mihai Bravu, în data de 05.11.2019, interval orar 08.00-14.00; persoana de 

contact Slt. UNGUREANU Mihai - secretar, telefon 0744877827. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul 

U.M. 01867, strada Gării, nr. 2, Mihai Bravu şi pe pagina de internet, în data de 06.11.2019, până 

la ora 14.00. 

 

3. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01835, Șoseaua București-Ploiești, km 10,5, în data 

de 07.11.2019, ora 09.00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 08.11.2019, până la ora 14.00, la sediul U.M. 

01867, strada Gării, nr. 2, Mihai Bravu şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01867, strada 

Gării, nr. 2, Mihai Bravu, în data de 11.11.2019, interval orar 08.00-14.00; persoana de contact Slt. 

UNGUREANU Mihai - secretar, telefon 0744877827. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 

01867, strada Gării, nr. 2, Mihai Bravu şi pe pagina de internet, în data de 12.11.2019, până la ora 

14.00. 

           Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01867, strada Gării, nr. 2, Mihai 

Bravu şi pe pagina de internet, în data  

de 13.11.2019, ora 14.00. 

  

  

 

TEMATICA 

pentru concursul de încadrare a postului vacant de Muncitor calificat I (electrician) din cadrul 

Unităţii Militare 01867 Mihai Bravu  

 

1. Instalații electrice de joasă tensiune la consumator; 

2. Aparate pentru instalații de joasă tensiune; 

3. Tablouri de distribuție; 

http://www.roaf.ro/
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4. Aparate de măsură și control; 

5. Instalații de luminat și forță; 

6. Instalații de protecție a cladirilor și a liniilor aeriene de joasă tensiune. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de încadrare a postului vacant de Muncitor calificat I (electrician) din cadrul 

Unităţii Militare 01867 Mihai Bravu  

 

1. Legea nr. 123 din 10.07.2012, publicată în Monitorul Oficial  nr. 485 din 16.07.2012; 

2. Norme pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, 

Normativul I 7/2011, Ordin MDRT; 

3. Legea nr. 53/2003 “Codul muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 345 din 18.05.2011; 

4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 646 din 26.07.2006; 

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 633 din 21.07.2006; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, 

nr. 575 din 05.08.2002; 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardele naţionale de 

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

publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 485 din 05.07.2002; 

 

 

 

TEMATICA 

pentru concursul de încadrare a postului vacant de Muncitor calificat I (instalator) din cadrul 

Unităţii Militare 01867 Mihai Bravu  

 

1. Montarea, exploatarea și îmtreținerea echipamente, utilaje și instalații interioare și 

exterioare de alimentare și distribuție apă potabilă și menajeră(Conducte, Pompe, 

Hidrofoare etc); 

2. Montarea, exploatarea și intreținerea obiectelor sanitare, a accesoriilor și utilajelor 

folosite in instalații sanitare; 

3. Montarea, exploatarea și intreținerea instalații, echipamente și utilaje de incalzire 

centrală, inclusiv retelele interioare de gaze naturale aferente; 

4. Montarea, exploatarea și intreținerea instalații, echipamente și utilaje de apă caldă 

menajeră; 

5. Rețele canalizare și instalații tratare apă aferente, interioare și exterioara. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de încadrare a postului vacant de Muncitor calificat I (instalator) din cadrul 

Unităţii Militare 01867 Mihai Bravu  
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1. Manualul de instalaţii – Instalaţii sanitare, Editura ARTECNO Bucureşti, S.R.L. 

2002; 

2. Manualul de instalaţii – Instalaţii de încălzire, Editura ARTECNO Bucureşti, S.R.L. 

2002; 

3. Legea nr. 53/2003 “Codul muncii”, Republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 345 din 

18.05.2011; 

4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 646 

din 26.07.2006; 

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 633 

din 21.07.2006; 

6. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete 

de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial 

al României, partea I, nr. 575 din 05.08.2002; 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardele 

naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 485 

din 05.07.2002; 

 

 

TEMATICA 

pentru concursul de încadrare a postului vacant de Muncitor calificat I (zugrav) din cadrul 

Unităţii Militare 01867 Mihai Bravu  

 

1. Clasificarea construcţiilor; 

2. Elemente de construcţii; 

3. Structuri de construcţii; 

4. Materiale pentru mortare, betoane, mozaicuri si placaje (descriere si utilizare) 

5. Schele pentru lucrări de finisaje (condiţii şi clasificare); 

6. Lucrări care trebuie executate înainte de începerea executării placajelor; 

7. Tehnologia de execuţie a placajelor din faianţă; 

8. Tehnologia de execuţie a placajelor din plăci de mozaic; 

9. Tehnologia de execuţie a placajelor din gresie ceramica; 

10. Condiţiile de calitate la lucrările de placaje; 

11. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească zugrăvelile, vopsitoriile; 

12. Defecte de execuţie la lucrări de placaje şi remedierea lor; 

13. Tehnologia executării lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii; 

14. Tehnologia executării tapetelor (tapetări); 

15. Tehnologia lucrărilor de pardoseli; 

16. Elementele scărilor; 

17. Alcătuirile constructive ale scărilor; 

18. Construcţia şi finisarea scărilor din beton armat; 

19. Alcătuirea şi tehnologia de execuţie a tencuielilor; 

20. Procedee de vopsire; 

21. Norme şi instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă ce trebuie respectate  la 

executarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii; 

22. Norme şi instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de 

construcţii şi reparaţii; 
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23. Instalații de protecție a cladirilor și a liniilor aeriene de joasă tensiune. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de încadrare a postului vacant de Muncitor calificat I (zugrav) din cadrul 

Unităţii Militare 01867 Mihai Bravu  

 

1. ”Cartea mozaicarului şi faianţarului ” de Constantin Roşoga, editura Tehnică 

Bucureşti 1987; 

2. ”Cartea zidarului” ing. Ilie Davidescu, ing. C-tin Rosoga editura Tehnică Bucureşti 

1990. 

3. Legea nr. 53/2003 “Codul muncii”, Republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 345 din 

18.05.2011; 

4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 646 

din 26.07.2006; 

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 633 

din 21.07.2006; 

6. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete 

de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial 

al României, partea I, nr. 575 din 05.08.2002; 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardele 

naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 485 

din 05.07.2002; 

Notă: La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări, 

completări şi republicări ale acestora intervenite până la data concursului. Pe cale de consecinţă, 

candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, 

modificările şi completările ulterioare ale acestora. 

 

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. 

 


