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                         R O M Â N I A                                                                                                        

MINISTERUL  APĂRĂRII  NAŢIONALE                                                                                     

          UNITATEA  MILITARĂ  01912  

                             BORCEA 

 

 

 

ANUNŢ 

U.M. 01912 Borcea, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a 

următoarelor posturi vacante de execuţie de personal civil contractual  

 

 

Posturile  pentru care se organizează concurs sunt: 

 -  MUNCITOR CALIFICAT III (electrician în construcţii), grupa exploatare 

echipamente şi instalaţii speciale, formaţiune de cazarmare (cz.in administrare: 727, 2727, 

5167, 3487, 3305, 3306, 3307, 3528), Grupul 86 Sprijin: 1 post 

            - MUNCITOR CALIFICAT III (instalator), grupa exploatare echipamente şi instalaţii 

speciale, formaţiune de cazarmare (cz.in administrare: 727, 2727, 5167, 3487, 3305, 3306, 

3307, 3528), Grupul 86 Sprijin: 1 post. 

 

Principalele cerinţe ale posturilor sunt:  

 Pentru muncitor calificat III (electrician în construcţii)-execută lucrări de montaj şi punere 

în funcţiune a instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice a instalaţiilor de 

automatizare de orice natură şi a instalaţiilor tehnologice din toate ramurile economice; execută 

lucrări de montare/tragere cabluri prin tuburi flexibile şi fixe ; execută reparaţii curente şi de 

întreţinere la instalaţia electrică interioară şi exterioară, etc. 

 Pentru muncitor calificat III (instalator)-execută lucrări de reparaţii asupra tuturor 

instalaţiilor de încălzire, apă rece şi canalizare aflate în folosinţă; execută lucrări de montare şi 

demontare a conductelor de distribuire a agentului termic; verifică periodic toate instalaţiile 

exterioare şi interioare din unitate,  etc. 

 

           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.  

 

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; 

                                                           
 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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4. Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

5. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberată 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:  

 I.Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor de muncitor calificat  III 

(electrician în construcţii): 

 studii generale sau medii. 

 curs calificare profesională electrician în construcţii / şcoală profesională cu calificare 

electrician în construcţii; 

 minim 3 ani vechime în specialitate; 

 apt medical; 

 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, în situația în care va fi declarată “Admis”. 

 abilităţi necesare: acuitate vizuală, atenţie distributivă, abilitatea de a lucra în echipă şi de 

a face faţă unor situaţii deosebite, intuiţie, prezenţă de spirit, viteză de reacţie, inventivitate, 

memorie, flexibilitate şi capacitate de adaptare. 

 

 II.Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor de muncitor calificat  III 

(instalator): 

 studii generale sau medii. 

 curs calificare profesională / şcoală profesională cu calificare  în  una din următoarele 

specializări: 

  - instalator apă, canal;  

              - instalator  instalaţii reţele termice şi sanitare; 

     - operator instalaţii  apă şi canalizare; 

              - instalator instalaţii  tehnico-sanitare şi gaze. 

 minim 3 ani vechime în specialitate; 

 apt medical; 

 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, în situația în care va fi declarată “Admis”. 

 abilităţi necesare: acuitate vizuală, atenţie distributivă, abilitatea de a lucra în echipă şi de 

a face faţă unor situaţii deosebite, intuiţie, prezenţă de spirit, viteză de reacţie, inventivitate, 

memorie, flexibilitate şi capacitate de adaptare. 

 

   Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 03.12.2020, ora 15,00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01912 Borcea, persoană de contact  cpt. 

Buzoianu Marian, birou personal, telefon 0243 362580, interior 135 sau 107; 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul Unităţii Militare 01912 

Borcea, Bl. Bărăganu, comuna Borcea, Judeţul Călăraşi şi pe pagina de internet a instituţiei, în data 

de 07.12.2020, ora 15.00. 

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

Unităţii Militare 01912 Borcea, în data de 08.12.2020, intervalul orar 08.00-15.00; cpt. Buzoianu 

Marian, birou personal, telefon 0243 362580, interior 135 sau 107; 

 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 
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afişează la sediul Unităţii Militare 01912 Borcea, şi pe pagina de internet a instituţiei, în data de 

09.12.2020, până la ora 15.00. 

 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Unității Militare 01912 Borcea, în data de 

10.12.2020, intervalul orar 10.00 – 13.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 11.12.2020, până la ora 14.00, la sediul 

Unităţii Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 

01912 Borcea, în data de 14.12.2020, până la ora 15.00; persoana de contact - cpt. Buzoianu 

Marian, birou personal, telefon 0243 362580, interior 135 sau 107; 

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

Unităţii Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei, în data 15.12.2020, până la ora 

15.00. 

 

2. Proba practică: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 01912 Borcea, în data de 

16.12.2020, intervalul orar 10.00 – 15.00; 

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 17.12.2020, până la ora 15.00, la sediul 

Unităţii Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul Unităţii Militare 

01912 Borcea, în data de 18.12.2020, până la ora 14.00; persoana de contact - cpt. Buzoianu 

Marian, birou personal, telefon 0243 362580, interior 135 sau 107; 

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

Unităţii Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei, în data de 21.12.2020, până la 

ora 15.00. 

 

3. Proba interviului: se desfăşoară la sediul Unității Militare 01912 Borcea, în data de 

22.12.2020, ora intervalul orar 10.00-15.00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 23.12.2020, până la ora 15.00, la sediul Unităţii 

Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Unităţii Militare 

01912 Borcea în data de 24.12.2020, până la ora 15.00; persoana de contact -  cpt. Buzoianu 

Marian, birou personal, telefon 0243 362580, interior 135 sau 107; 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Unităţii 

Militare 01912 Borcea şi pe pagina de internet a instituţiei, în data de 28.12.2020, până la ora 15.00. 

 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 01912 Borcea şi pe 

pagina de internet a instituţiei, în data  de 29.12.2020, până la ora 15.00. 

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICĂ PENTRU EXAMEN 

 

I. PENTRU FUNCŢIA  DE  MUNCITOR CALIFICAT III (electrician în construcţii) 

Bibliografie:             

 

 Normativul privind proiectarea, execuţia şi expoatarea instalaţiilor electrice aferente 

clădirilor industriale  “I 7-2011” 

 Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori, editura Bucure;ti, 1995 

 Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare: 

- Titlul I Dispoziţii generale. 

- Titlul II Contractul individual de muncă (mai puţin cap VII şi IX). 

- Titlui III Timpul de muncă şi odihnă. 

 Legea 319/2016 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 

646/26.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Capitolul IV  Obligaţiile lucrătorilor 
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- Capitolul VI  Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor, 

Secţiunea 2  Accidente de muncă 

 Legea 307/12.07.2019, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 297/17.04.2019, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Capitolul I Dispoziţii generale 

- Capitolul II  Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, Secţiunea a 6 a – 

Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului. 

Tematică: 

 Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice. 

 Instalaţii interioare pentru distribuţia energiei electrice. 

 Montarea aparatelor de tensiune, corpurilor de iluminat şi modernizarea tablourilor electrice. 

 Reţele electrice exterioare. 

 Grupuri electrogene, exploatare şi întreţinere. 

 Grupuri de pompare, exploatare şi întreţinere. 

 Norme generale de prevenire a incendiilor. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Utilizarea echipamentului individual de protecţie, condiţii pe care trebuie să le îndeplinească 

acesta. 

 Modul de utilizare a stingătoarelor de incendiu. 

 

 

II. PENTRU FUNCŢIA  DE  MUNCITOR CALIFICAT III (instalator) 

Bibliografie:             

 

 Manualul de instalaţii – Instalaţii sanitare. Editura ARTECNO Bucureşti, S.R.L. 2002 

(www.scribd.com/doc/99850396/Manualul-instalatorului-SANITARE-pdf); 

 Manualul de instalaţii – Instalaţii de încălzire. Editura ARTECNO Bucureşti, S.R.L. 2002 

(www.scribd.com/doc/131904877/Manualul-instalatorului-INCALZIRE-pdf); 

 Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare: 

- Titlul I Dispoziţii generale 

- Titlul II Contractul individual de muncă (mai puţin cap VII şi IX) 

- Titlui III Timpul de muncă şi odihna 

 Legea 319/2016 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 

646/26.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Capitolul IV  Obligaţiile lucrătorilor 

- Capitolul VI  Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor, 

Secţiunea 2  Accidente de muncă 

 Legea 307/12.07.2019, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 297/17.04.2019, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Capitolul I Dispoziţii generale 

- Capitolul II  Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, Secţiunea a 6 a – 

Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului. 

Tematică: 

 Materiale specifice instalaţiilor interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă de consum 

(ţevi, fitinguri, armături); 

 Obiecte sanitare şi accesorii; 

 Instalaţia de hidrofor: elemente componente, principiul de funcţionare; 

 Montarea obiectelor sanitare şi a armăturilor pentru obiectele sanitare; 

 Prelucrarea şi montarea ţevilor de oţel zincat; 

 Ţevi, tuburi şi piese de legătură pentru instalaţiile interioare de canalizare; 
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 Racordarea obiectelor sanitare la reţeaua de canalizare; 

 Corpuri de încălzire, amplasarea, montarea şi racordarea corpurilor de încălzire; 

 Schimbătoare de căldură; 

 Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de încălzire; 

 Reţele termice de transport şi distribuţie; 

 Reglarea furnizării căldurii; 

 Norme generale de prevenire a incendiilor. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Utilizarea echipamentului individual de protecţie, condiţii pe care trebuie să le îndeplinească 

acesta. 

 Modul de utilizare a stingătoarelor de incendiu. 

 

 

NOTE: 

1. 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. 

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

completările ulterioare, după caz. 

3. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare 

probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 

4. Relaţii suplimentare la sediul Unității Militare 01912 Borcea, Bl. Bărăganu, com. Borcea, 

Judeţul Călăraşi, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. 

Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0243/362.580, interior 135 sau 107. 

 

 

 

 


