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ROMÂNIA 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Unitatea Militară 01969 
- Câmpia Turzii - 

  

 
 

A N U N Ţ 
privind organizarea concursului de ocupare 

 a unui post vacant de execuție de personal civil contractual 
 
 

Postul pentru care se organizează concurs este: 
MUNCITOR CALIFICAT III (electrician) 
în grupă lucru, formațiune de cazarmare  

la Unitatea Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1. 
- 1 post - 

Principalele cerinţe ale postului sunt executarea lucrărilor prevăzute în planul de 
întreținere, reparațiile curente și lucrările de intervenție pentru înlăturarea defecțiunilor. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele: 
- cererea de înscriere la concurs adresată comandantului Unității Militare 01969 Câmpia Turzii;  
- curriculum vitae model european;  
- certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care dorește să 

candideze nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează1; 

- copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz;2 

- copii ale documentelor de studii; 
- copii ale certificatelor care atestă specializări/atestări;  
- copie a carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau 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 abilitate3; 

- acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii 
autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care 
este declarată “admisă” la concurs; 

-  orice alt document care să confirme îndeplinirea criteriilor generale și specifice pentru ocuparea 
postului. 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:  
02.12.2020 ora 1500 

Dosarele de concus se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. 
Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-188.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de concurs, domnul Sg.maj. Sebeş Claudiu-Alin  
(telefon 0264368229/188). 

                                                           
1 Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de 
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe de 
concurs.   
2 Documentele care atestă identitatea, studiile, cursurile, specializările sau vechimea  se prezintă în original în vederea 
verificării conformității copiilor. 
3 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
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Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt: 
- deținerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- deținerea capacității depline de exerciţiu; 
- deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
- persoana care dorește să candideze 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 funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 
- nivel de studii minim necesar – studii generale; 
- curs de specializare în ocupația ,,electrician”; 
- vechime în muncă – minim 3 ani; 
- 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 “admisă”; 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 04.12.2020 la sediul Unității 
Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina 
de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul 
Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în 
data de 07.12.2020 până la ora 1500. Persoana de contact este secretarul comisiei de concurs, domnul 
Sg.maj. Sebeş Claudiu Alin (telefon 0264368229/188). 

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se 
afișează în data de 08.12.2020 la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 
1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora: 
1. Proba practică se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. 

Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 10.12.2019, ora 1000. 
Rezultatul la proba practică se afișează în data de 11.12.2020 la sediul Unității Militare 

01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet 
a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Eventualele contestații privind rezultatul probei practice se depun la sediul Unității 
Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 
14.12.2019 până la ora 1500. Persoana de contact este secretarul comisiei de concurs, domnul Sg.maj. 
Sebeş Claudiu Alin (telefon 0264368229/188). 

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 
15.12.2020 la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia 
Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

2. Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului 
nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 16.12.2020, ora 1000. 

Rezultatul interviului se afișează în data de 17.12.2020 la sediul Unității Militare 01969 
Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet a 
Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare 
01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 18.12.2020 
până la ora 1500. Persoana de contact este secretarul comisiei de concurs, domnul Sg.maj. Sebeş 
Claudiu Alin (telefon 0264368229/110). 
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Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 
21.12.2020 la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia 
Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 22.12.2020 la sediul Unității Militare 
01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet 
a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Tematica şi bibliografia de concurs:  
1. Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, 
indicativ I7-2011, Subcapitolul 3.5 şi Capitolul 5 (http://www.electro-point.ro); Agenda 
electricianului (http://www.arel.ro): 

- Instalaţii electrice de joasă tensiune la consumator; 
- Aparate pentru instalaţii de joasă tensiune; 
- Tablouri de distribuţie; 
- Aparate de măsură şi control; 
- Iluminatul electric; 
- Instalaţii de curenţi slabi; 
- Instalaţii de lumină şi forţă; 
- Utilizarea energiei electrice; 
- Instalaţii de protecţie a clădirilor şi a liniilor aeriene de joasă tensiune; 
- Accidente produse de electricitate; 

2. 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; 
 - Obligaţiile principale ale salariaţilor (art. 22) 

NOTE: 
1. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 
3. Concursul se va organiza cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 (purtarea măștii de protecție și a mănușilor pe toată durata 
concursului de angajare). 
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