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                       ROMÂNIA                                                                                    

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                          

      Unitatea Militară 01853 Capu Midia                                                            
 

 

 

A N U N Ţ 
 

 

 

Unitatea Militară 01853 Capu Midia, cu sediul în localitatea Corbu, județul Constanța, organizează  

concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual , astfel: 

 Îngrijitor la căminul militar de la anexe ale U.M. 01853 Capu Midia 
 

 

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. 01853 Capu Midia; 

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

c) copii ale 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 U.M. 01853 Capu Midia, localitatea Corbu, jud. Constanța, de 

luni până vineri, între orele 08.00-14.00, până la data de 11.01.2022, ora 14.00. 
 

Informații suplimentare pot fi obținute la secretarul comisiei de concurs (P.c.c TUFAN Ana-Maria), 

telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00 
  

 A.  CONDIŢII GENERALE:  

 a) să deţină cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;  

 c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

 d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

 e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

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

 f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs;  

 g) să nu fi fost condamnaţi 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 : 

 

a) studii gimnaziale/medii;  

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 luni;  

d) apt medical;  

e) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității 

faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit 

de echipă.  

 

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - 11.01.2022, până la ora 14:00 – data limită de depunere a dosarelor  

   - 19.01.2022, începând cu ora 09.00 – proba practică   

  - 26.01.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   

          Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 14.01.2022, până la ora 15:30 la sediul 

U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța și pe pagina de internet a SMFA.  

          Contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun în data de 17.01.2022 , până la 

ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

          Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs (P.c.c. TUFAN Ana-Maria), telefon 0241765400 

/interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.   

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

18.01.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.            
  

 
 

 

 

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

1. Proba practică: se desfășoară în data de 19.01.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei practice se afișează în data de 20.01.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 

Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 21.01.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs (P.c.c. TUFAN Ana-Maria), telefon 0241765400 

/interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 25.01.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.            

  
 

 

 2.Interviul: se desfășoară în data de 26.01.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.01.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.01.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs (P.c.c. TUFAN Ana-Maria), telefon 0241765400 

/interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 31.01.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

 

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 01.02.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  
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1. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

3. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

NOTE:  

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01853 Capu Midia, localitatea Corbu, Judeţul Constanța,  

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.  

 


