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                                                              ANUNŢ 

privind organizarea concursului/examenului de încadrare a unui post de vacant de execuţie de 

tehnician IA, Staţie inspecţii tehnice, secţie reparaţii şi lucrări complexe tehnică auto şi autospeciale 

(locaţia Târgşoru Nou), Unitatea Militară 01919 Otopeni 

 

 

 

 

Postul vacant pentru care se organizează concursul/examenul este: 

- tehnician IA;  

- post de execuţie; 

- Staţie inspecţii tehnice, secţie reparaţii şi lucrări complexe tehnică auto şi 

autospeciale (locaţia Târgşoru Nou); 

- Perioadă nedeterminată, 8 ore pe zi/ 40 de ore pe săptămână. 

           Principalele cerinţe ale postului sunt cunoașterea modului de funcționare și utilizarea 

aparaturii din dotarea stației ITP, execută ITP doar pentru autovechiculele pentru care este 

omologată stația, completează datele în registrul de evidență a inspecțiilor pentru fiecare vehicul 

verificat, completează și  păstrează conform prevederilor toate documentele stației, respectarea 

normelor interne specifice unităţii. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs/examen sunt 

următoarele:    

    a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 

1336/2022; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 

termen de valabilitate; 

    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

după caz; 

    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

    e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

    g) 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; 

    h) curriculum vitae, model comun european. 

Dosarele de concurs/examen se depun exclusiv la sediul Unităţii Militare 01919 

Otopeni, situată în str. Zborului, nr. 1, oraș Otopeni, judeţul Ilfov, persoană de contact secretarul, 

telefon contact 021.350.61.33 int. 506.  

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

    a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte 

la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 



 

   
 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

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

    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori 

contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea; 

    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii 

ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea 

şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 

domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice. 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  
a) nivelul de instruire 3, presupune absolvirea studiilor medii (studii liceale cu diplomă de 

bacalaureat sau a studii postliceale) în domeniul electromecanic auto sau proiectare, fabricare, 

asamblare, constituire, operare, întreținere și reparare a autovehiculelor; 

b) îndeplinirea sarcinilor de serviciu presupune autorizatie R.A.R. În situația în care nu deține 

autorizație este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind obținerea cu 

prioritate a autorizaţiei, în situaţia în care va fi declarată „admisă”. 

c) permis de conducere valabil categoriile B, C și E; 

d) 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”; 

e) vechime minimă în muncă: 6 ani și 6 luni din care vechime minimă în domeniu: 3 ani; 

f) apt medical; 

g) capacitatea de inspectare a echipamentelor, structurilor și materialelor. 

h) capacitate de monitorizare a operațiunilor de verificare și analiza controlului calității. 

i) capacitate crescută pentru statul în picioare. 

j) cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office; 

k) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă. 
 
Bibliografia de concurs/examen:  

Nr. 

crt. 
Denumire bibliografiei Sursa 

1.  
Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naţionale cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul oficial al 

Romaniei  

Nr. 867/2017 

2.  

Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile 

personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi 

detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul 

localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Monitorul oficial al 

Romaniei  

Nr. 1.160/ 2005 
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Nr. 

crt. 
Denumire bibliografiei Sursa 

3.  

Cunoasterea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor - Gheorghe 

Frăţilă  

Editura didactica şi 

pedagogica,  

Bucuresti 2011 

4.  
Manualul lăcătuşului mecanic din industria constructoare de 

maşini - ing. Gheorghe Tănase şi colaboratori 

Editura Didactica si 

Pedagocica,  

Bucuresti, 1973 

5.  

RNTR-1  Reglementari privind certificarea încadrării veiculelor rutiere 

înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, 

protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin 

inspecţie tehnică periodică. 

Monitorul oficial al 

Romaniei  

Nr. 867/2017 

6.  

RTNR 4- Reglementări privind omologarea şi certificarea produselor şi 

materialelor utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 

introducere pe piaţă a acestora. 

Monitorul oficial al 

Romaniei  

Nr. 1168//2005 

7.  

Legea nr. 319/2006  – privind sanatatea si securitatea in muncă, 

completată si actualizată 

Monitorul oficial al 

Romaniei  

Nr. 1646/2006 

8.  

Norme metodologice de aplicare a legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr 319/2006 – aprobate prin hotărârea nr. 1425/2006, 

modificată şi completată prin HG. 955/2010; 

Monitorul oficial al 

Romaniei  

Nr. 882/ 2006 

 

Tematica de concurs/examen:  

1. Tehnologii de intreţinere, exploatare si reparare la tractoare si autovehicule; 

2. Cunoaşterea şi construcţia autovehiculelor;   

3. Organizarea activităţilor de întreţinere şi reparare a utilajelor; 

4. Organiarea staţiei de inspecţii tehnice periodice; 

5. Cerinţe şi proceduri pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice; 

6. Omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere; 

7. Documente si modalităţi de autorizare a a unei statii tehnice de inspectii tehnice periodice;  

8. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (familia ocupaţională de funcţii 

bugetare „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” şi personalului civil); 

9. Obligatiile lucratorilor pe linie de SSM; 

10. Pericol grav şi imminent de accidentare ; 

11. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanataţii în muncă; 

12. Obligaţii privind apărarea împotriva incediilor. 

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs/examen este: 27.03.2023, până la ora 

15.00. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs/examen se afişează în data de 29.03.2023 până la ora 

15.00, la sediul Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, 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 până la data de 

30.03.2023 ora 15.00, la sediul Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov. 

Persoană de contact secretarul comisiei, telefon 021.350.61.33 int. 506. 

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

afişează în data de 31.03.2023 până la ora 15.00, la sediul Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș 

Otopeni, judeţul Ilfov Persoană de contact secretarul comisiei, telefon 021.350.61.33 int. 506 şi pe 

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

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

Proba scrisă: se desfăşoară în data de 03.04.2023  în intervalul orar 10.00 – 12.00, la sediul 



 

   
 

Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, jud. Ilfov. 

Rezultatul probei scrise se afişează în data de 04.04.2023 până la ora 15.00 la sediul Unităţii 

Militare Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov şi pe pagina de internet a 

Statului Major al Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

Contestaţiile privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 05.04.2023 ora 15.00, la 

sediul Unităţii Militare Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov. Persoană de 

contact secretarul comisiei, telefon 021.350.61.33 int. 506. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 06.04.2023 

până la ora 15.00, la sediul Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov şi pe 

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

Proba practică: se desfăşoară în data de 07.04.2023  în intervalul orar 10.00 – 12.00, la sediul 

secţie reparaţii şi lucrări complexe tehnică auto şi autospeciale (locaţia Târgşoru Nou), comuna 

Târgşoru Nou, . Strada Regina Maria nr. 21  jud. Prahova. 

Rezultatul probei practice se afişează în data de 10.04.2023 până la ora 15.00 la sediul Unităţii 

Militare Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov şi pe pagina de internet a 

Statului Major al Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

Contestaţiile privind rezultatul probei practice se depun până la data de 11.04.2023 ora 15.00, la 

sediul Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov. Persoană de contact secretarul 

comisiei, telefon 021.350.61.33 int. 506. 

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

12.04.2023 până la ora 15.00, la sediul Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov 

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

Interviul se desfăşoară în data de 13.04.2023 începând cu ora 11.00, la sediul Unităţii Militare 

Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov. 

Rezultatul interviului se afişează în data de 18.04.2023 până la ora 15.00, la sediul Unităţii 

Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov, judeţul Ilfov şi pe pagina de internet a Statului 

Major al Forţelor Aeriene, www.roaf.ro. 

Contestaţiile privind rezultatul interviului se depun până la data de 19.04.2023 ora 15.00, la 

sediul Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov.  

Persoană de contact secretarul comisiei, telefon 021.350.61.33 int. 506. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de 19.04.2023 până 

la ora 15.00, la sediul Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov şi pe pagina de 

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

Rezultatele finale ale concursului/examenului se afişează în data de 21.04.2023 până la ora 14.00, 

la sediul Unităţii Unităţii Militare 01919 Otopeni, oraș Otopeni, judeţul Ilfov şi pe pagina de 

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

 

NOTE: 

- 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; 

- prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o 

declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat 

admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 

informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă 

cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 

originalul documentului anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul 

solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea 

sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe 

cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, 

potrivit legii; 

- adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare va conţine, în clar, numărul, 

data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului 

sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa 

http://www.roaf.ro/
http://www.roaf.ro/
http://www.roaf.ro/
http://www.roaf.ro/
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care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap, emis în condiţiile legii; 

- copiile documentelor obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs/examen prevăzute la    

lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă 

însoţite de documentele originale, copiile urmând să fie certificate cu menţiunea "conform cu 

originalul" de către secretarul comisiei de concurs. 

 


