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R O M Â N I A         

  MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE                                                       

                U.M. 01924     

              BUCUREŞTI 

    

 

 

ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de  îngrijitor la 

formaţiunea de cazarmare (valabilă pt cz 912) 

din cadrul U.M 01924 Bucureşti 

 

 

Unitatea Militară 01924 București cu sediul în Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, 

localitatea Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea postului de Îngrijitor, în cadrul 

formaţiunii de cazarmare (valabilă pt cz 912). 

Principalele cerinţe ale postului sunt întreținerea spațiilor interioare și exterioare repartizate 

unității. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  cerere 

de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare;  

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.  

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 10.01.2020, ora 15:30. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, 

km. 10,5, sector 1, localitatea Bucureşti, persoană de contact cpt. ANTIHE Laura, secretar, 

telefon 0213194000/577/413.  

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 ce trebuie îndeplinite pentru încadrarea funcţiei de Îngrijitor, în cadrul 

                                                        

 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. 
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formaţiunii de cazarmare (valabilă pt cz 912) 

1. Studii generale sau medii; 

2. Vechime în muncă de 6 luni; 

3. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu; 

4. Atenţie, concentrare, spirit de observaţie, acuitate vizuală, lucru în echipă, dexteritate, 

comunicare foarte bună, responsabilitate.  
 Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 13.01.2020 la sediul UM 

01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la în data de 

14.01.2020 până la ora 12:00; persoana de contact secretar cpt. Laura ANTIHE, telefon 

021.319.4000/Interior 577/413.  

            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează la sediul 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti şi pe 

pagina de internet, în data de 14.01.2020. 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
1. Proba teoretică: se desfăşoară la sediul UM 01924 Bucureşti, în data 20.01.2020, ora 

10.00. 
Rezultatul probei teoretice se afişează în data de 21.01.2020 până la ora 12:00 la sediul 

UM 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de 
internet;  

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei teoretice se depun la sediul U.M. 01924 

Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti în data de 22.01.2020 până la ora 

10:00; persoana de contact secretar cpt. Laura ANTIHE, telefon 021.319.4000/Interior 577/413. 

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

U.M 01924 Bucureşti în data de 22.01.2020 până la ora 15.30 şi pe pagina de internet. 
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01924 Bucureşti, în data 23.01.2020, ora  10:00; 
Rezultatul la interviu se afişează în data de 27.01.2020 până la ora 10:00 la sediul UM 

01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet; 
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01924 

Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti în data de 28.01.2020 până la ora 

10:00; persoana de contact secretar cpt. Laura ANTIHE, telefon 021.319.4000/Interior 577/413. 

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

01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet, în 

data de 28.01.2020 până la ora 15.30. 

 

BIBLIOGRAFIA pentru încadrarea funcţiei de  îngrijitor 

 

 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 261 din 06.02.2019, pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind curățenia, dezinsecția și sterilizarea în instituțiile sanitare; 

 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, pentru aprobarea normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viată al populației; 

 Norme fundamentale de igienă;  

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

ulterioare;  

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
         
 

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. 

 

 

 


