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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de muncitor calificat 

treapta III (electrician), Tura 4 instalaţii aferente, Formaţiune instalaţii aferente, Pluton 

întreţinere, Companie sprijin logistic, Grup sprijin logistic şi protecţia forţei  din cadrul Unităţii 

Militare 01802 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov 

 

 Postul pentru care se organizează concurs este muncitor calificat de execuţie treapta III 

(electrician), Tura 4 instalaţii aferente, Formaţiune instalaţii aferente, Pluton întreţinere, Companie 

sprijin logistic, Grup sprijin logistic şi protecţia forţei din cadrul Unitatăţii Militare 01802 Moara 

Vlăsiei. 

           Principalele cerinţe ale postului sunt întreținerea, diagnosticarea și repararea 

instalațiilor și mașinilor electrice. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs/examen 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 de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului


; 

  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 „admis” la concurs; 

    acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu 

prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs/examen este: 08.07.2022, până 

la ora 15.00. 

Dosarele de concurs/examen se depun la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, 

situată în str. Drumul Armatei, nr. 15, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, persoană 

de contact secretarul, telefon 021 3159895/021 3159896 int. 322/340.  

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

- deţinerea 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; 

                                                           
 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. 

                         R O M Â N I A  

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE  

UNITATEA MILITARĂ 01802  

MOARA VLĂSIEI  
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- să nu aibă cazier judiciar; 

- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate. 

- 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:  

- să fie absolvent de: 

 studii medii (cu diplomă de bacalaureat) cu calificarea de electrician 

sau 

 studii medii (cu diplomă de bacalaureat) în orice domeniu, completate 

de absolvirea unui curs de formare/ pregătire care să ateste calificarea de electrician; 

-  nivelul de acces la informaţii clasificate este STRICT SECRET, fiind necesar 

acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate şi a certificatului de securitate, în situaţia în care 

va fi declarat „admis”; 

- minim 6 luni vechime în muncă;  

- abilităţi necesare: atenţie, memorie, spirit logic, inteligenţă practică. 

 Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs/examen se afişează în data de 12.07.2022 până la 

ora 15.00, la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, 

judeţul Ilfov şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene www.roaf.ro. 

Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs/examen, se depun în data 

13.07.2022  în intervalul orar 08.00 - 15.00, la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat 

Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov. Persoană de contact secretarul comisiei, telefon 021 

3159895/ 021 3159896 int. 322/340. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs/examen se 

afişează în data de 14.07.2022 până la ora 15.00, la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, 

sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov. Persoană de contact secretarul comisiei, telefon 

021 3159895/ 021 3159896 int. 322/340 şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor 

Aeriene www.roaf.ro. 

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

Proba scrisă: se desfăşoară în data de 18.07.2022  în intervalul orar 10.00 – 13.00, la 

sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, jud. Ilfov. 

 Rezultatul probei scrise se afişează în data de 19.07.2022 până la ora 15.00 la sediul 

Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe 

pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

 Contestaţiile privind rezultatul probei scrise se depun în data de 20.07.2022  în 

intervalul orar 08.00 – 15.00, la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat Căciulaţi, 

comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov. Persoană de contact secretarul comisiei, telefon 021 3159895/ 

021 3159896 int. 322/340. 

 Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 

21.07.2022 până la ora 15.00, la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat Căciulaţi, 

comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene 

www.roaf.ro. 

Interviul se desfăşoară în data de 22.07.2022 începând cu ora 10.00, la sediul Unităţii 

Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov. 

 Rezultatul interviului se afişează în data de 25.07.2022 până la ora 15.00, la sediul 

Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe 

pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

 Contestaţiile privind rezultatul interviului se depun în data 26.07.2022 în intervalul 

orar 08.00 – 15.00, la sediul Unităţii Militare 01802, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul 

http://www.roaf.ro/
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Ilfov. Persoană de contact secretarul comisiei, telefon 021 3159895/ 021 3159896 int. 322/340. 

 Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de 

27.07.2022 până la ora 15.00, la sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat Căciulaţi, 

comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene, 

www.roaf.ro. 

 Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 28.07.2022 până la ora 15.00, la 

sediul Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov şi 

pe pagina de internet a Statului Major al Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

Tematica de concurs:  
1. Date şi relaţii folosite în electrotehnică; 
2. Noţiuni şi legi fundamentale din electrotehnică; 
3. Măsurători electrice şi maşini electrice; 
4. Determinarea secţiunii conductoarelor electrice; 
5. Proiectarea şi executarea branşamentelor; 
6. Mutatoare electrice; 
7. Instalaţii de conexiune şi distribuţie; 
8. Contoare şi agregate pentru măsurarea energiei electrice; 
9. Factorul de putere; 
10. Reglementări privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice. 

Bibliografia de concurs:  
11. Manual pentru autorizarea electricienilor instalatori, Ing. Ion MIHAI, Ing. Dorin MERIŞCA, 

Ing. Eugen MÂNZĂREANU,  Editura Centrul de informare şi documentare pentru 
energetică, Bucureşti, 1995; 

12. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 M.Of. nr.485 din 16.07.2012, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordinul ANRDE nr. 64/ 2014 - Regulamentul de frunizare a energiei electrice la clienții 
finali, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Ordinul ANRDE nr. 239/2019 - Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de 
siguranță aferente capacităților energetice, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Ordinul ANRE nr. 99/2021 - Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul 
instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate 
și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice; 

16. I7/2011/Ordin MDRT - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 
electrice aferente clădirilor; 

17. Ordinul ANRDE nr.2/2003 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi 
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor - NTE 001/03/00; 

18. NTE 007/08/00 - Normativ privind proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice; 
19. PE 106/2003 - Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasă tensiune. 

 

NOTE: 

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs/examen şi după 

fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului/examenului nu se contestă. 

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

completările ulterioare. 
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