ANUNŢ
privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru încadrare a funcţiilor de
muncitor calificat III (tâmplar) și muncitor calificat III (electrician) la
Formația 2 Cazarmare la Unitatea Militară 01764 Brăila

1. U.M. 01764 Brăila din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare pe
perioadă nedeterminată a unei funcţii de muncitor calificat III (tâmplar) la Formația 2 Cazarmare.
Nivel minim de studii:
- studii: școală profesională sau studii medii în domeniul prelucrării lemnului;
Vechime în muncă în specialitatea studiilor - minim 6 luni.
2. U.M. 01764 Brăila din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare pe
perioadă nedeterminată a unei funcţii de muncitor calificat III (electrician) la Formația 2 Cazarmare.
Nivel minim de studii:
- studii: școală profesională sau studii medii în domeniul instalațiilor și utilajelor electrice;
Vechime în muncă în specialitatea studiilor - minim 6 luni.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01764, din Calea
Călăraşilor, nr. 309, Loc. Brăila, unde vor fi afişate şi detaliile privind condiţiile generale şi specifice
pentru ocuparea posturilor, conţinutul dosarului, tematica şi bibliografia de concurs.
Secretar comisie de concurs sg.maj. STAREȚ ADRIAN telefon 0239684547 /int. 119.
1. Posturile pentru care se organizează concurs sunt:
- muncitor calificat III (tâmplar) - din cadrul Muncitori/ Formație de lucru/ Formație 2
cazarmare, anexă la Batalionul 110 Sprijin Logistic “Mareșal Constantin Prezan”;
- muncitor calificat III (electrician) - din cadrul Muncitori/ Formație de lucru/ Formație 2
cazarmare, anexă la Batalionul 110 Sprijin Logistic “Mareșal Constantin Prezan”.
2. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01764 Brăila;
- curriculum vitae;
- 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 (diplomă de absolvire a unei şcoli tehnice / profesionale de
profil);
- 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 cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;

- 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 „admisă” la concurs.
Notă:
- Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 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.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01764, calea Călăraşilor nr. 309, localitatea
Brăila, persoană de contact Stareț Adrian, secretar al Comisiei de concurs, telefon 0239684547 interior 172.
3. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:
3.1. Condiţiile generale:
1. deţinerea cetăţeniei române şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
7. 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
3.2. Condiţiile specifice:
1. diplomă de absolvire a unei şcoli tehnice / profesionale de profil;
2. 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 sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
4. vechimea efectivă în domeniul funcţiei de minim 6 luni;
5. abilităţi şi cunoştinţe de executare a lucrărilor specifice funcţiei de muncitor calificat III (tâmplar) /
funcţiei de muncitor calificat III (electrician);
6. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stress şi efort fizic.
4. CONCURSUL CONSTĂ ÎN:
PATRU ETAPE SUCCESIVE:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) proba practică;
d) interviul.
5. Bibliografie:
5.1 Bibliografie pentru postul de muncitor calificat III (tâmplar):
1. Materiale de construcții – Editura Didactică și Pedagogică București 1993
2. Cartea tâmplarului universal – A. Hinescu
3. Inițiere în tâmplărie – Edit. CCD Târgu Mureș
4. Lemnul- structura, proprietăți, tehnologie – Edit. Ceres, București 1975
Utilajul și tehnologia fabricării mobilei și altor produse finite din lemn - Editura Didactică și
5.
Pedagogică București 1993
Curs de calificare și Recalificare în meseria de dulgher (tâmplar)- editată și publicată de Casa de
6.
meserii a Constructorului
7. Legea 53/2003- Codul muncii (republicată)
8. Legea 319/2006 (actualizată) a securității și sănătății în muncă
9. Legea 307/2006 (actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor

Legea 477/2004 (actualizată) privind Codul de conduităa personalului din autoritățile și
instituțiile publice
11. Construcții – Editura Didactică și Pedagogică Buc. 1979
12. Materiale de construcții – C. Bob. și P. Velica- Editura Didactică și Pedagogică București 1978
5.2. Bibliografie pentru postul de muncitor calificat III (electrician):
1. Normativ pentru proiectare, execuție și exploatare instalații electrice aferente clădirilor,
indicativ I 7 – 2011 – subcapitolul 3.4; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4; 4.3.1; cap. 5; 6.3.4; 7.1.3; 7.2.3;
7.9; 9.3
Instalații electrice industriale – întreținere și reparații- ing. Niculae Mira, ing. Constantin Negus
2.
– manual pentru licee industriale clasa a 11- editura didactică și pedagogică – București 1981
Reglementări privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice de utilizare – E.
3.
Pietrariu- editura tehnică București 1972
Tehnologia instalațiilor de iluminat și forta – manual pentru scoli profesionale - ing. Canescu T.
4.
și Rusescu V. – editura didactică și pedagogică București - 1967
Legea 319/2006 (actualizată) a securității și sănătății în muncă
5.
Legea 307/2006 (actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor
6.
Norme generale de aplicarea a Legii 319/2006 și 1425/2006
7.
6. TEMATICĂ:
6.1. TEMATICĂ pentru postul de muncitor calificat III (tâmplar):
- Lucrări de tâmplărie : uși, ferestre, mese, scaune, etc.;
- Pereți despărțitori din panouri de lemn;
- Structura lemnului;
- Materiale de construcții din lemn;
- Proprietățile și defectele lemnului;
- Mijloace de protecție pentru asigurarea durabilității lemnului;
- Placaje;
- Utilaje și scule de tâmplărie;
- Reguli de igienă personală impuse în turism și alimentației;
- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
- Securitatea și sănătatea în muncă – Obligațiile lucrătorilor;
- Apărarea împotriva incendiilor – Obligațiile administratorului, conducătorului instituției,
utilizatorului și salariatului.
6.2. TEMATICĂ pentru postul de muncitor calificat III (electrician):
- Instalații elecrice de joasă tensiune – generalități;
- Tablouri electrice de distribuție de palier la corpurile de clădire;
- Tablouri electrice de distribuție general;
- Aparate de măsură și control pentru curenți tari;
- Instalații de fortă;
- Instalații de iluminat și prize;
- Instalații de protecție a clădirilor și a liniilor aeriene de joasă tensiune;
- Utilizarea energiei electrice;
- Norme specifice SSM și ISU, generalități.
7. Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
LOCUL DE
ACTIVITATEA
PERIOADA/DATA
Crt.
DESFĂȘURARE
14.06-27.06.2022 ora
1.
Depunerea dosarelor de concurs
10.

2.

Selecţia dosarelor de concurs

3.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

4.

Primirea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs.
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea

5.

15:00
29.06.2022

30.06.2022
01.07.2022
orele 09:00-12:00
01.07.2022
orele 12:00-16:00

U.M. 01764 Brăila,
Calea Călărașilor nr.
309

6.
7.

rezultatelor soluţionării contestaţiilor
Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă
Desfăşurarea probei scrise

8.
9.
10.

Notarea probei scrise şi afişarea rezultatului la proba
scrisă
Primirea eventualelor contestaţii ale rezultatului probelor
scrise
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probelor
scrise şi afişarea rezultatului contestaţiilor

11.

Desfăşurarea probei practice

12.

Notarea probei practice şi afişarea rezultatului la proba
practică
Primirea eventualelor contestaţii ale rezultatului probelor
practice
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probelor
practice şi afişarea rezultatului contestaţiilor
Desfăşurarea interviurilor, consemnarea întrebărilor
şi răspunsurilor la interviuri
Notarea interviurilor şi afişarea rezultatului interviurilor
Primirea eventualelor contestaţii ale rezultatului
interviurilor
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul
interviurilor şi afişarea rezultatului soluţionării acestora

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Comunicarea rezultatelor finale ale
concursurilor
Prezentarea la posturi
Semnarea contractelor individuale de muncă

05.07.2022
05.07.2022 orele 10:0013:00
06.07.2022
07.07.2022
08.07.2022
09.07.2022 orele 10:0013:00
09.07.2022
10.07.2022
10.07.2022
11.07.2022 ora 10:00
11.07.2022
12.07.2022
12.07.2022

13.07.2022
25.07.2022
26.07-05.08.2022
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