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                     R O M Â N I A                                                                                    NECLASIFICAT      

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. 

  

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post pentru ocuparea postului vacant de contabil șef 

gradul II la modulul contabil şef al UM 01919 Otopeni:  
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; 

capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.Concursul se va desfășura la sediul 

U.M. 01919 Otopeni, astfel: 

- 07.07.2022, până la ora 14:
00

 – data limită de depunere a dosarelor 

- 15.07.2022, începând cu ora 10:
00

 – proba practică  

- 21.07.2022, începând cu ora 10:
00

 – interviu  

          Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 12.07.2022, 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 Statului 

Major al Forțelor Aeriene.  
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          Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun în data de 

13.07.2022 , 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 14.07.2022, 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 Statului Major al Forțelor Aeriene. 
          Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării: 

1. Proba practică se desfășoară în data de 15.07.2022, începând cu ora 10:
00

 la sediul U.M.01919 

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

Rezultatul probei practice se afișează în data de 18.07.2022, 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 Statului Major 

al Forțelor Aeriene. 

Eventualele contestații privind rezultatul probei practice se depun în data de 19.07.2022, 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 

20.07.2022, până la ora 15:
00

 la sediul U.M.01919 Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov și 

pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

2. Interviu: se desfășoară în data de 21.07.2022, începând cu ora 10:
00

 la sediul U.M.01919 

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

Rezultatul interviului se afișează în data de 22.07.2022, până la ora 15:
00

 la sediul U.M.01919 

Otopeni, str. Zborului nr. 1, loc. Otopeni, jud. Ilfov și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor 

Aeriene. 

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun în data de 25.07.2022, până la ora 

15:
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 interviu se afișează în data de 26.07.2022, 

până la ora 15:
00

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

internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:
00

 la sediul 

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

al Forțelor Aeriene. 
 

TEMATICA pentru postul vacant de execuție de technician IA la formație reparații sisteme de 

radiocomunicații, radionavigație și radiolocație, Atelier reparații avionică, Secție reparații și lucrări 

complexe din cadrul UM 01919 Otopeni: 

 

1. Mentenanța, planificarea, organizarea și desfășurarea lucrărilor de întreținere și repararea 

echipamentelor electronice ; 

2. Organizarea rețelelor electrice de bord ( clasificare, posibilități de transmisie a energiei electrice; 

3. Calcul electric al rețelelor de curent continuu; 

4. Calcul electric al rețelelor de curent alternativ  ; 

5. Componentele sistemului electroenergetic de bord ( echipament de conectare manual, echipament de 

conectare la distanță); 

6. Echipamentul electric de protecție a sistemului la electroenergetic de bord ( condiții generale impuse 

echipamentului de protecție, aparataj de protecție la suprasarcină sau la scurtcircuit) ; 

7. Reglarea automată a tensiunii generatoarelor de current continuu de bord ( dispositive de măsurare ale 

generatoarelor de tensiune, dinamica procesului de reglare a tensiunii  ; 

8. Comanda și protecția surselor electrice de bord de curent ( releu de tensiune minimă, releu diferențial 

minimal, protecția generatoarelor și a rețelei la supratensiune, protecția generatoarelor la  scurtcircuit și la 

suprasarcină, comanda și protecția acumulatorilor de bord ; 

9. Legea fenomenelor electromagnetice;  

10. Rețele electrice de curent continuu și curent alternativ; 

11. Rețele electrice monofazate, rețele electrice trifazate ; 

12. Circuite electrice în regim tranzitoriu; 



 
 

Unitatea Militară 01919 Otopeni 

Strada Zborului nr. 1, Otopeni, Ilfov, România 

Tel. 021/350.61.33 int. 534;  fax. 021-350.26.62;  

 

13. Radiațiile undelor electromagnetice ; 

14. Structuri electromagnetice statice. Transformatoare, electromagneți, bobine de reactanță; 

15. Mașini electrice rotative de  curent alternativ ; 

16. Mașini de curent continuu. 

17. Acționări electrice 

18. Joncțiunea pn , contactul metal- semiconductor, regimul de comuntare a dispozitivelor 

semiconductoare 

19. Amplificatoare, redresoare, stabilizatoare și oscilatoare 

20. Mentenanța tehnicii de aviație reparizată în lucrări, activitate din domeniul asigurării tehnice de 

aviație. 

21. Norme de protecția muncii- cerințe minime de securitate și sănătate la locul de muncă, semnalizarea 

de securitate sau sănătate la locul de muncă 

22. Protecția mediului 

23. Protecția informațiilor clasificate 
 

BIBLIOGRAFIA pentru postul vacant de conducere de contabil șef gradul II la modulul contabil șef din 

cadrul UM 01919 Otopeni: 

Nr. 

Crt. 

 

Actul normativ 

Publicat în 

Monitorul Oficial 

al României 

1.  
Legea nr 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu 

completările și modificările ulteioare 

663/21 iulie 

2016 

2.  

Ordinul M14 al Ministrului Apărării Naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor 

privind organizarea și desfășurarea activităților de protecție a mediului în Armata 

României 

160 / 3 martie 

2008 

3.  
Hotărârea Guvernului nr 585/ 2002 pentru apobarea  Standardelor naționale de 

protecție a informațiilor clasificate în România 

485 / 5 iulie 

2005 

4.  
Legea 35 din 4 decembrie 1990 privind statutul personalului aeronautic din aviația 

militară a României 

134 / 5 

decembrie 1990 

5.  I. Aron , V. Păun Echipamentul electric al aeronavelor 

Ed. Didactică și 

pedagogic 

București 1990 

6.  Al. Fransua, R. Măgureanu Mașini și acționări electrice- elemente de execuție 
Ed. Tehnică 

1986 

7.  Al. Fransua Mașini și acționări electrice- culegere de probleme 

Ed. Didactică și 

pedagogică 

București 1980 

8.  M. Preda, P. Cristea, F. Spinei Bazele electrotehnicii Vol I, II 

Ed. Didactică și 

pedagogic 

București 1980 

9.  D. Dascălu, A Rusu, M Profirescu, I Costea Dispozitive și circuite electrice 

Ed. Didactică și 

pedagogic 

București 1982 
NOTE: 

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, 

Judeţul Ilfov, telefon contact 021.350.61.33 int. 229. 

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

ulterioare, după caz. 
 

              SECRETARUL COMISIEI DE EXAMINARE 

     

 

                                    AVIZAT 

                                                                                             p.ŞEF STRUCTURĂ DE SECURITATE  

 


