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                       ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 

  UNITATEA MILITARĂ 01810 MEDIAȘ 

   

 

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de 

muncitor calificat I (lăcătuș mecanic) 

 

 Unitatea Militară 01810 Mediaș din Ministerul Apărării Naționale 

organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de MUNCITOR 

CALIFICAT, treapta I (LĂCĂTUȘ MECANIC), la formațiunea de cazarmare. 

Condițiile generale pentru ocuparea postului: 

a) deținerea cetățeniei române și a domiciliului în românia; 

b) cunoașterea limbii române scris și citi; 

c) vârsta minima reglementată de prevederile în vigoare; 

d) deținerea capacității depline de exercițiu; 

e) deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza 

unei adeverințe medicale eliberată de medical de familie sau de unități 

sanitare abilitate; 

f) persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv 

pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 

autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția 

situaței în care a intervenit reabilitarea. 

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului: 

a) nivelul minim al studiilor – studii profesionale sau scoala de meserii cu 

certificate de atestare profesională în domeniul mechanic; 

b)  minim 9 (nouă) ani vechime în muncă, fără condiții de vechime în 

specialitate; 

c) spirit de inițiativă, rezistență la stres, capacitate de adaptare la specificul 

instituției; 

d) lucrul pe utilaje specific domeniului mecanic ( strung, freză, banc de lucru), 

constituie un avantaj; 

e) nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar 

acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea 

ulterioară în vederea autorizației de acces la informații clasificate, în situația 

in care va fi declarant admis.  

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

Concursul constă în următoarele etape succesive,astfel: 

I. depunerea dosarelor de concurs - probă eliminatorie ( admis/respins) 

II. proba scrisă                                - probă eliminatorie ( test grilă ) 



2 

 

III. interviu                                       - probă finală. 

În conformitate cu prevederiile art.18 alin(3) din HG. Nr.286/2011, cu 

modificăriile și completăriile ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă 

numai candidații admiși la etapa precedentă.  

 

      Informații privind desfășurarea probelor: 

1. Depunerea dosarelor de concurs 

Se face la sediul Unității Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus Nr.57, 

Mediaș, jud.Sibiu, în perioada 27.06-08.07.2022, în zilele lucrătoare, între orele 

08.00-15.00: 

a) afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 

- se vor afișa în data de 12.07.2022, la sediul Unității Militare 01810 

Mediaș, str. Angărul de sus Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu; 

b) depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor: 

- se depun la sediul Unității Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus 

Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu, în data de 13.07.2022 între orele 08.00-15.00; 

c) afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la selecția dosarelor: 

- se vor afișa în data de 14.07.2022, la sediul Unității Militare 01810 

Mediaș, str. Angărul de sus Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu; 
 

2. Proba scrisă 

Se va desfășura la sediul Unității Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus 

Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu, în data de 18.07.2022, începând cu ora 09.30: 

- candidații vor fi prezenți la sediul unității, începând cu ora 08.30, pentru 

efectuarea procedurilor premergătoare concursului; 

- proba scrisă se va susține conform reglementăriilor în vigoare, prin 

complectarea unui test grilă, care va conține 18 ( optisprezece) întrebări , 

cu 3( trei) variante de răspuns, 1(unu) singur răspuns correct punctat cu 

0,50 puncte. 

a) afișarea rezultatelor probei scrise: 

- se vor afișa în data de 19.07.2022, între orele 14.00-15.00, la sediul 

Unității Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus Nr.57, Mediaș, 

jud.Sibiu; 

b) depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise: 

- se depun la sediul Unității Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus 

Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu, în data de 20.07.2022 între orele 08.00-14.00; 

c) afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la proba scrisă: 

- se vor afișa în data de 21.07.2022, între orele 14.00-15.00, la sediul 

Unității Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus Nr.57, Mediaș, 

jud.Sibiu; 
 

3. Interviul  
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Se va desfășura la sediul Unității Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus 

Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu, în data de 22.07.2022, începând cu ora 12.00. 

Candidații vor fi prezenți la sediul unității începând cu ora 11.00 pentru 

efectuarea procedurilor premergătoare interviului. 

a) afișarea rezultatelor interviului: 

- se vor afișa în data de 25.07.2022,  începând cu 09.00, la sediul Unității 

Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu; 

b) depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise: 

- se depun la sediul Unității Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus 

Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu, în data de 26.07.2022 între orele 08.00-15.00; 

c) afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la interviu: 

- se vor afișa în data de 27.07.2022, la sediul Unității Militare 01810 

Mediaș, str. Angărul de sus Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu. 

Rezultatele finale ale concursului 

Acestea se vor afișa la sediul Unității Militare 01810 Mediaș, str. Angărul de sus 

Nr.57, Mediaș, jud.Sibiu, în data de 28.07.2022 începând cu ora 09.00. 

Rezultatul final al concursului nu se contestă. 
 

Tematică și bibliografie: 

Tematica de concurs 

1. Tehnologia asamblărilor și montajului; 

2. Tehnologia confecționărilor oboecteor metalice; 

3. Găurirea metalelor. Scule și dispositive utilizate la găurire; 

4. Lucrări de lăcătușerie mecanică de întreținere; 

5. Tehnologia montării obiectelor metalice; 

6. Tipuri de instructaje de protecția muncii și A.Î.I.; 

7. Echipamente de protecția muncii utilizate în atelierele de lăcătușerie; 

8. Reguli generale de protecția muncii și A.Î.I.; 

9. Reguli de bază pentru lucru la înălțime. 
 

Bibliografia de concurs 

1. Cartea  lăcătușului;Editura tehnică București-1967;ing C-tin Iordan 

2. Lăcătușerie general (manual pentru licee și școli 

profesionale);Edituradidactică și pedagogică-1977; 

ing.E.Arieșeanu ;ing Gh.Peptea; 

3. Legea 307/2006 Norme de apărare împotriva inceendiilor 

completată de Legea 28/2018; 

4. Legea securității și săsătății în muncă nr.319/2006 și norme de 

aplicare. 

 

                                                                          

 


