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ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

UNITATEA MILITARĂ 01915 

 

                                   NECLASIFICAT 

                              Exemplar unic 

 

 

A N U N Ţ 

 

   Unitatea Militară 01915 Cristian din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs 

pentru încadrarea  postului vacant de personal civil contractual, muncitor calificat treapta I 

(sudor). 

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

va conţine următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01915 Cristian; 

b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

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

unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului;  

d) copie a carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, 

în meserie şi/sau specialitatea studiilor; 

e) certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează. În cazul depunerii 

declaraţiei pe propria răspundere, candidatul este obligat să complete 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 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 la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

             Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, localitatea 

Cristian, Judeţul Brașov de luni până vineri, între orele 08.00-15.00, până la data de 13.11.2019, 

ora 15.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la secretarul comisiei de concurs, telefon 

0368001026, 0268257172, de luni până vineri, între orele 08.00-15.00.  

 

     Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat 

treapta I (sudor). 

1. Studii medii/profesionale sau absolvirea unui curs de formare/pregătire care să ateste 

calificarea de sudor; 

2. Vechime în muncă: 6 ani și 6 luni; 

3. Vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni; 

4. 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 „admis”; 

5. Apt medical; 

6. Spirit de inițiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitatea de analiză și rezistență la 

stres. 
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            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: 

1) deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliu în România; 

2) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4) deţinerea capacitatăţii depline de exerciţiu; 

5) deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

7) persoana care dorește să candideze 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.  

    

Concursul se va desfășura, astfel: 

-    13.11.2019, până la ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor 

-    21.11.2019, începând cu ora 10.00 – proba practică 

-    27.11.2019, începând cu ora 10.00 – proba interviu 

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, localitatea 

Cristian, Judeţul Brașov, sau la telefon 0368001026, 0268257172 de luni până vineri, între orele 

08.00-15.00. 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor 

nr. 33, localitatea Cristian, Judeţul Brașov şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 

18.11.2019 ora 15.00. 
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la 

sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, localitatea Cristian, Judeţul Brașov în data de 19.11.2019 

intervalul orar 08.00-14.00; persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 

telefon 0368001026, 0268257172, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, localitatea Cristian, Judeţul Brașov şi pe 

pagina de internet a S.M.F.A., în data de 20.11.2019 până la ora 15.00.     

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

1. Proba practică: se desfășoară la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, localitatea 

Cristian, Judeţul Brașov în data de 21.11.2019 începând cu ora 10.00. 

Rezultatul la proba practică se afișează la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, 

localitatea Cristian, Judeţul Brașov și pe pagin ade internet a S.M.F.A, în data de 22.11.2019 până 

la ora 15.00. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 01915, 

Strada Eroilor nr. 33, localitatea Cristian, Judeţul Brașov în data de 25.11.2019 , intervalul orar 

08.00-14.00; persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 

0368001026, 0268257172, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 

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

U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, localitatea Cristian, Judeţul Brașov şi pe pagina de internet a 

S.M.F.A., în data de 26.11.2019 ora 15.00. 

 
 2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, localitatea Cristian, 
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Judeţul Brașov, în data de 27.11.2019 începând cu ora 10.00; 
Rezultatul la interviu se afişează la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, localitatea 

Cristian, Judeţul Brașov şi pe pagina de internet a S.M.F.A. în data de 28.11.2019 ora 15.00; 
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01915, Strada 

Eroilor nr. 33, localitatea Cristian, Judeţul Brașov în data de 29.11.2019 , intervalul orar 08.00-

14.00; persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 0368001026, 

0268257172, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 

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

01915, Strada Eroilor nr. 33, localitatea Cristian, Judeţul Brașov şi pe pagina de internet a 

S.M.F.A., în data de 02.12.2019 ora 15.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 33, 

localitatea Cristian, Judeţul Brașov şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 03.12.2019. 

 

     Tematica pentru postul vacant de muncitor calificat I (sudor) pentru care se organizează 

concursul  este următoarea: 

1.  Sudarea cu gaz; 

2.  Tehnologia sudării, a lipirii și a tăierii cu gaz; 

3.  Sudarea cu arc electric; 

4.  Tehnologia sudării cu arc electric; 

5.  Sudarea prin presiune la rece; 

6.  Dispoziţii speciale, reguli şi responsabilităţi de reparaţii  în mediu exploziv; 

7.  Reguli  privind autorizarea sculelor şi dispozitivelor la reparaţii în mediu exploziv; 

8.  Organizarea şi executarea lucrărilor ce se efectuează în mediu exploziv; 

9.  Echipamente de protecție  utilizate în atelierele de lăcătușerie: 

10.Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 

    (Legea nr. 53/2003, art. 10-81); 

11. Timpul de muncă și timpul de odihnă ((Legea nr. 53/2003, art. 111-124); 

12.Concediile (Legea nr. 53/2003, art. 144-158); 

13.Sănătatea și securitatea în muncă (Legea nr. 53/2003, art. 175-182); 

14.Răspunderea disciplinară (Legea nr. 53/2003, art. 247-252); 

15.Obligațiile generale ale angajațiilor privin securitatea și sănătatea în muncă (Legea nr.319/2006); 

16.Obligațiile lucrătorului privind apărarea împotriva incendiilor. Răspunderea juridică (Legea 

      nr.307/2006). 

 

      Bibliografia pentru postul vacant de muncitor calificat I (sudor) pentru care se 

organizează concursul  este următoarea: 

1. Tehnologia sudurii și a tăierii metalelor, I. Vasile, C. Bakonyi, O. Stoenescu, Editura Tehnică 

București 1958; 

2. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi  Normele metodologice de aplicare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. Legea 307/2006 Norme de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

NOTE: 

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul  U.M. 01915,  localitatea Cristian,Strada Eroilor, nr. 33, 

Judeţul Braşov – telefon: 0368001026  

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 
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