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      Unitatea Militară 01919 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de 

pentru încadrarea a patru posturi vacante de personal civil contractual, astfel: 

 2 posturi muncitor calificat I (tâmplar), Atelier tâmplărie, machete și simboluri, Secția  

reparații și lucrări complexe tehnică auto și autospeciale (locația Târgșoru Nou) din cadrul           

U.M. 01919 Otopeni; 

  2 posturi muncitor calificat I (lăcătuș), Atelier tâmplărie, machete și simboluri, Secția  

reparații și lucrări complexe tehnică auto și autospeciale (locația Târgșoru Nou) din cadrul         

U.M. 01919 Otopeni,  

 

     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta obligatoriu un dosar de concurs care 

va conţine următoarele documente: 
    a) cerere de înscriere la concurs adresată comandabntului U.M 01919 Otopeni; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului; 

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; În cazul depunerii declarației pe propria 

răspundere, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, candidatul are obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei 

probe a concursului. 

    f) 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; Aceasta va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, 

în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

    g) curriculum vitae- model european; 

    h) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii 

autorizației de acces la informații  clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei 

postului, în condițiile în care este declarată ,,admisă”la concurs. 

 Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

Dosarele de conscurs se depun la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea 

Otopeni, Judeţul Ilfov, de luni pînă vineri, între orele 07:00-15:00, pînă la data de 26.08.2019, ora 

15:00. Informații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs (Cpt. Chiță 

Marius-Liviu), telefon contact 021.350.61.33 int. 534, 423 de luni pînă vineri, între orele 07:00-

15:00. 

 

 

 



 Condiții specifice prevăzute în fișa de post pentru ocuparea postului de muncitor 

calificat  

I (Tâmplar), din cadrul Atelierului tâmplărie, machete și simboluri, Secția reparații și lucrări 

complexe tehnică auto și autospeciale (Locația Târgșoru Nou) din cadrul UM 01919 Otopeni  

sunt următoarele: 

1.   studii medii sau generale; 

2. curs de calificare profesională/școală profesională/liceu tehnologic/cu calificare de tâmplar 

3.  nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al 

persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de 

acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi 

declarată „admisă”; 

4.  apt medical; 

5.  vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni; 

6.  capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă. 

 Condiții specifice prevăzute în fișa de post pentru ocuparea postului de muncitor 

calificat  

I (Lăcătuș), din cadrul Atelierului tâmplărie, machete și simboluri, Secția reparații și lucrări 

complexe tehnică auto și autospeciale (Locația Târgșoru Nou) din cadrul UM 01919 Otopeni  

sunt următoarele: 

1.   studii medii sau generale; 

2. curs de calificare profesională/școală profesională/liceu tehnologic/cu calificare de lăcătuș; 

3.  nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al 

persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de 

acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi 

declarată „admisă”; 

4.  apt medical; 

5. vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni; 

6.  capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă. 

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii generale, conform art. din 3 din Regulamentul-cadru aprobat cu Hotărârea Guvernului 

nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliu 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 pe 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 condamnat 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.     

 

Concursul pentru ocuparea posturilor se va organiza la sediul U.M.01919 Otopeni conform 

calendarului următor: 
-  26.08.2019,  până la ora 15

00 
 - data limită de depunere a dosatrelor;  

 

-  16.09.2019, începând cu  ora 10
00 

 -  proba practică;
 

-  20.09.2019, începând cu  ora 10
00 

 -  interviu;
 



Informații suplimentare se pot obține la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea 

Otopeni, Judeţul Ilfov, sau telefon contact 021.350.61.33 int. 534, 423 de luni pînă vineri, între 

orele 07:00-15:00.  

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul U.M. 01919, Strada 

Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov și pe pagina de internet a S.M.F.A, în data de 

28.08.2019 până la ora 15
00

   

 

  Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la 

sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov în data de 29.08.2019, 

intervalul orar 08
00

- 14
00 

; persoană de contact secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor 

telefon 021.350.61.33 int. 534, 423 , între orele 07:00-15:00.  

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov și pe pagina 

de internet a S.M.F.A, în data de 30.08.2019 până la ora 15
00

 

Tipul probelor de concurs, locul,data și ora desfășurării acestora: 

1. Proba practică: se desfășoară la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea 

Otopeni, Judeţul Ilfov în data de 16.09.2019 începând cu ora 10
00

. 

 Rezultatul la proba practică se afișează la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, 

localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov și pe pagina de internet a S.M.F.A, în data de 17.09.2019 până la 

ora 15
00

 

 Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 01919, 

Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov în data de 18.09.2019, intervalul orar 08
00

- 

14
00 

; persoană de contact secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor telefon 021.350.61.33 

int. 534, 423 , între orele 07:00-14:00 

        Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 

01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov și pe pagina de internet a S.M.F.A, 

în data de  19.09.2019 până la ora 15
00

. 

2. Interviul: se desfășoară la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, 

Judeţul Ilfov în data de 20.09.2019 începând cu ora 10
00

. 

       Rezultatul la interviu se afișează la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea 

Otopeni, Judeţul Ilfov și pe pagina de internet a S.M.F.A, în data de 23.09.2019 până la ora 15
00

. 

       Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului  se depun la sediul U.M. 01919, Strada 

Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov în data de 24.09.2019, intervalul orar 08
00

- 14
00 

; 

persoană de contact secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor telefon 021.350.61.33 int. 

534, 423 , între orele 07:00-14:00 

        Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01919, 

Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov și pe pagina de internet a S.M.F.A, în data 

de 25.09.2019 până la ora 15
00

. 

 Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, 

localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov și pe pagina de internet a S.M.F.A, în data de  29.09.2019 până la 

ora 15
00

. 

 

TEMATICA și BIBILIOIGRAFIA pentru postul vacant de execuție de muncitor calificat I 

(Tâmplar), din cadrul Atelierului tâmplărie, machete și simboluri, Secția reparații și lucrări 

complexe tehnică auto și autospeciale (Locația Târgșoru Nou) din cadrul UM 01919 Otopeni : 
 TEMATICA 

1. Terminologia părților componente  mobile; 

2. Soluții constructive de imbinare a reperelor; 

3. Tehnologia debitării semifabricatelor; 

4. Scule pentru debitare; 

5. Șlefuirea suprafețelor; 

6. Montarea mobilei; 

7. Ambalarea, depozitarea și transportul mobile; 

8. Cotarea în desenul tehnic  industrial; 

9. Executarea schiței după model; 



10. Desenul la scară; 

11. Desenul de ansamblu; 

12. Citirea si interpretarea desenelor tehnice; 

13. Obligațiile lucratorilor pe linie de SSM; 

14. Instruirea lucratorilor în domeniul securitații și sanatații în muncă; 

15. Obligații privind apărarea împotriva incendiilor; 

 BIBLIOGRAFIE  

Nr. 

Crt. 

 

Denumire bibliografie 

 

Locul de 

inspirare 

1. 

Utilajul și tehnologia fabricării mobilei și a altor produse finite 

din lemn V. NASTASE – Manual pentru clasele X, XI, XII licee 

industriale cu profil de exploatarea si industrializarea lemnului și 

școli profesionale anii II, III, IV 

Editura Didactica și 

Pedagogică, 

Bucuresti, 1991 

2. 

Desen tehnic 

Husein Gheorghe, Tudose Mihail – Manual pentru licee, scoli 

profesionale 

Editura Didactica și 

Pedagogică, 

Bucuresti, 1976 

3. 

Legea nr. 319/2006 – privind sănateatea și securitatea în muncă, 

completată și actualizată 

Monitorul oficial al 

României Nr.1646/ 

2006 

4. 

Norme metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în 

muncă nr. 319/2006- aprobate prin hotărârea nr. 1425/2006, 

modificată și completată prin HG. 955/2010 

Monitorul oficial al 

României Nr.882/ 

2006 

 

TEMATICA și BIBILIOIGRAFIA pentru postul vacant de execuție de muncitor calificat I 

(Lăcătuș), din cadrul Atelierului tâmplărie, machete și simboluri, Secția reparații și lucrări 

complexe tehnică auto și autospeciale (Locația Târgșoru Nou) din cadrul UM 01919 Otopeni : 
 TEMATICA 

1. Organizarea activitaților de întreținere și reparare a utilajelor; 

2.Repararea asamblărilor; 

3.Repararea organelor de mișcare; 

4.Repararea transmisiilor mecanice; 

5.Repararea organelor de legatură; 

6.Atribuțiile muncitorilor de întreținere și reparații; 

7.Cunostințe  și lucrări pentru lăcătușii de  categoria I-V; 

8.Cotarea in desenul tehnic  industrial; 

9.Executarea schiței după model; 

10.Desenul la scară; 

11.Desenul de ansamblu; 

12.Citirea si interpretarea desenelor tehnice; 

13.Obligațiile lucratorilor pe linie de SSM; 

14.Instruirea lucratorilor in domeniul securitații și sanatații în muncă 

15.Obligații privind apărarea împotriva incendiilor 

 

 BIBLIOGRAFIE : 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire bibliografie 

 

Locul de 

inspirare 

1. Manualul  lăcătușului mecanic din industria constructoare de mașini 

ing. Gheorghe Tănase și colaboratori 

Editura 

Didactica și 



Pedagogică, 

Bucuresti, 1973 

2. Îndrumar pentru ridicarea calificării lăcătușilor 

Ing. Viorel Răducu și colaboratori 

Editura Tehnica 

București, 1979 

3. Desen tehnic 

Husein Gheorghe, Tudose Mihail – Manual pentru licee, scoli 

profesionale 

Editura 

Didactica și 

Pedagogică, 

Bucuresti, 1979 

4. Legea nr. 319/2006 – privind sănateatea și securitatea în muncă, 

completată și actualizată 

Monitorul 

oficial al 

României 

Nr.1646/ 2006 

5. Norme metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în 

muncă nr. 319/2006- aprobate prin hotărârea nr. 1425/2006, 

modificată și completată prin HG. 955/2010 

Monitorul 

oficial al 

României 

Nr.882/ 2006 

 
NOTE: 

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, telefon 

contact 021.350.61.33 int. 534, 423. 

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.  
 


