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R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

UNITATEA MILITARĂ 01919 OTOPENI 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ 
 

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

încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual de tehnician IA în cadrul formației 

reparații sisteme de radiocomunicații, radionavigație și radiolocație, din atelierul reparații avionică la secția 

reparații și lucrări complexe aeronave (locația Otopeni). 

                Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta obligatoriu un dosar de concurs ce va 

conține următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01919 Otopeni; 

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 și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului; 

d) Copie a carnetului de muncă, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie 

și/sau specialitatea studiilor; 

e) Certificat de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează. În cazul depunerii declarației pe propria 

răspundere, candidatul este obligat să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puțin 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie a candidatului sau de către unitățile sanitare 

abilitate. Aceasta va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

g) Curriculum vitae-model european 

h) Acordul scris a 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 lierele b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 

             Dosarele de concurs se depun la sediul UM 01919 Otopeni, strada Zborului nr.1, loc. Otopeni, jud. 

Ilfov, de luni până vineri, între orele 07.00-14.00, până la data de 03.09.2021, ora 14.00. Informații 

suplimentare pot fi obținute la secretarul comisiei de concurs, telefon 021.350.61.33 int 534, de luni până 

vineri, între orele 07.00-14.00. 

 

A.  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. 
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B. CONDIŢIILE SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIŞA DE POST PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

SUNT: 

 Pentru postul vacant de tehnician IA în cadrul formației reparații sisteme de radiocomunicații, 

radionavigație și radiolocație, din atelierul reparații avionică la secția reparații și lucrări complexe aeronave 

(locația Otopeni) , a U.M. 01919: 

a) nivelul de instruire 3, presupune absolvirea studiilor medii în domeniile telecomunicații, 

comunicații, proiectare, fabricare, asamblare, constituire, operare, întreținere și reparare a 

componentelor și echipamentului de telecomunicații, instrumentelor electronice și sistemelor de 

control sau a echipamentului de transmitere a datelor. 

b)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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; 

c)vechime minimă în muncă: 6 ani și 6 luni din care vechime minimă în domeniu: 6 luni; 

d)capacitatea de inspectare a echipamentelor, structurilor și materialelor; 

e)abilități în repararea, calibrarea, testarea dispozitivelor și echipamentelor din domeniul 

telecomunicațiilor, instrumentelor electronice și sistemelor de control. 

f)cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor; 

g)capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă. 

 

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01919 Otopeni, astfel: 

-03.09.2021, până la ora 14:00 – data limită de depunere a dosarelor 

-13.09.2021, începând cu ora 07:30 – proba practică  

-17.09.2021, începând cu ora 07:30 – interviu  

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 08.09.2021, până la ora 14:00 la 

sediul U.M.01919 Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov și pe pagina de internet a SMFA.  

          Contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun în data de 09.09.2021, până la 

ora 14:00, la sediul U.M. 01919 Otopeni. Persoană de contact: secretarul comisiei de soluționare a 

contestațiilor: 021.350.61.33 /interior 534, de luni până vineri, între orele 07.00-15.00. 

          Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează în data 

de 10.09.2021, până la ora 14:00 la sediul U.M.01919 Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov și 

pe pagina de internet a SMFA. 

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

1.Proba practică se desfășoară în data de 13.09.2021, începând cu ora 07:30 la sediul U.M.01919 

Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov.  

Rezultatul probei practice se afișează în data de 14.09.2021, până la ora 14:00 la sediul U.M.01919 

Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov și pe pagina de internet a SMFA. 

Contestații privind rezultatul probei practice se depun în data de 15.09.2021, până la ora 14:00, la 

sediul U.M. 01919 Otopeni. Persoană de contact: secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor: 

021.350.61.33 /interior 534, de luni până vineri, între orele 07.00-15.00. 

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 16.09.2021, 

până la ora 14:00 la sediul U.M.01919 Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov și pe pagina de 

internet a SMFA. 

2.Interviu: se desfășoară în data de 17.09.2021, începând cu ora 07:30 la sediul U.M.01919 Otopeni, 

str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov.  

Rezultatul interviului se afișează în data de 20.09.2021, până la ora 14:00 la sediul U.M.01919 

Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov și pe pagina de internet a SMFA. 

Contestații privind rezultatul interviului se depun în data de 21.09.2021, până la ora 14:00, la 

sediul U.M. 01919 Otopeni. Persoană de contact: secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor: 

021.350.61.33 /interior 534, de luni până vineri, între orele 07.00-14.00. 

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 22.09.2021, până 

la ora 14:00 la sediul U.M.01919 Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov și pe pagina de internet 

a SMFA. 

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 23.09.2021, până la ora 14:00 la sediul 

U.M.01919 Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov și pe pagina de internet a SMFA. 
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C.  Tematica şi bibliografia pentru concursul / examenul de încadrare a postului vacant de tehnician IA 
în cadrul formației reparații sisteme de radiocomunicații, radionavigație și radiolocație, din atelierul reparații 

avionică la secția reparații și lucrări complexe aeronave (locația Otopeni) , a U.M. 01919: 

TEMATICĂ: 

 

1. Clasificarea produselor industriei electronice; 

2. Componente electronice pasive: 

2.1. Rezistoare (definiție, caracteristici, clasificare și simboluri); 

2.2. Condensatoare (definiție, caracteristici, clasificare și simboluri); 

2.3. Bobine electrice (definiție, caracteristici, clasificare și simboluri); 

2.4. Comutatoare (definiție, caracteristici, clasificare și simboluri); 

2.5. Conectoare (definiție, clasificare și tipuri constructive); 

2.6. Relee (definiție, clasificare și tipuri constructive); 

2.7. Cablaje imprimate (clasificare și realizare); 

3. Componente electronice semiconductoare: 

3.1Diode semiconductoare (definiție, clasificarei, simboluri și utilizare); 

3.2Tranzistoare bipolare și monopolare (definiție, caracteristici, clasificare, simboluri și principii de 

funcționare); 

3.3Stabilizatoare de tensiune (funcționare și domenii de utilizare);  

3.4Amplificatoare operaționale (funcționare și domenii de utilizare). 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Ing. I. Ristea, ing. Gh. Constantinescu, ing. A. Vasile, ing. N. Țetcu, Manualul muncitorului 

electronist, Editura Tehnică, Bucureşti – 1980; 

2. Ing. N. Drăgulănescu, ing. C. Miroiu, ing. D. Moraru, A, B, C... Electronică în imagini, componente 

pasive, Editura Tehnică, București – 1990. 

3. M. Ciugudean, V. Tiponuț, M. E. Tănase, I. Bogdanov, H. Cârstea, A. Filip, Circuite integrate liniare 

Aplicații, Editura Facla, Timișoara – 1986. 

 

D.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. 

2. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în 

parte. 

3. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 

4. În cazul modificării/ abrogării unor acte normative cu cel puțin 30 zile înainte de data susținerii 

examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/ înlocuitoare. 

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

ulterioare, după caz. 

 


