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ANUNŢ   

 
privind organizarea concursului de încadrare pe perioada nedeterminată a postului vacant  

de execuţie de Muncitor calificat IV ( tinichigiu învelitor)din formaţiune de cazarmare din cadrul 

U.M.02044 Tulcea 

 

 Postul pentru care se organizează concursul este de Muncitor calificat IV ( tinichigiu 

învelitor)din formaţiune de cazarmare din cadrul U.M.02044 Tulcea . 

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

- Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02044 Tulcea; 

- 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*; 

- 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 eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate care să 

ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 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, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este 

declarată „admisă” la concurs. 

Note: 

*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 candidatului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 12.08.2019, ora 13:30. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02044 Tulcea, Str. Iuliu Maniu, nr. 53-55, Tulcea, 

persoană de contact Pustianu Anca, secretar, Telefon 0240/532.304 interior 135. 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. să aibă 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. 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:  

1. şcoala profesională/ curs de calificare în domeniu ; 

2. vechimea in specialitatea postului de 6 luni; 

3. 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 declarat „admis”; 
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4. abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, spirit de iniţiativă, 

adaptare rapidă la schimbări de orice natură, exprimare logică, clară, precisă şi concisă, 

rezistenţă la efort psihic, spirit de echipă, capacitate de autoperfecționare.  

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 
Nr. 

crt. 
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA Obs. 

1.  

Stabilirea tipului probelor de 

concurs, a locului, datei şi orei 

desfăşurării fiecărei probe, a 

componenţei Comisiei de concurs, 

Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, a secretarului acestora 

şi înscrierea lor în ordinul de zi pe 

unitate, precum şi stabilirea 

condiţiilor specifice pe care trebuie 

să le îndeplinească persoanele care 

participă la concurs, a bibliografiei 

şi tematicii de concurs. 

23.07.2019 

Răspunde Comandantul unităţii 

şi Şeful serviciului personal 

cu cel puţin 15 zile lucrătoare 

înainte de data desfăşurării primei 

probe. 

2.  

Publicitatea concursului (Monitorul 

Oficial, ziarul Adevărul, portalul 

posturi.gov.ro, site-ul și avizierul 

unității). 

24.07.2019 

29.07.2019 

Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte 

de data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

3.  
Depunerea dosarelor  

de concurs 

30.07-12.08.2019 

Intervalul orar 

07.30-13.30 

La sediul U.M. 02044 Tulcea 

4.  Selecţia dosarelor de concurs 
13.08.2019-

14.08.2019 

În termen de maximum 2 zile 

lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor. 

5.  
Afişarea rezultatelor selecţiei 

dosarelor de concurs 

19.08.2019 

ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri 

6.  

Depunerea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs 

20.08.2019 

Intervalul orar 

07.30-14.00 

Eventualele contestaţii se depun la 

sediul U.M. 02044 Tulcea 

7.  

Soluţionarea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs şi afişarea 

rezultatelor soluţionării 

contestaţiilor 

21.08.2019 

Până la ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri 

8.  
Stabilirea subiectelor pentru proba 

practică. 

22.08.2019 

Intervalul orar 

07.00-09.00 

Proba practică constă în testarea 

abilităţilor şi aptitudinilor practice 

ale candidatului  în  vederea 

ocupării postului vacant.  

Comisia de concurs stabileşte un 

plan, pe baza căruia se desfăşoară 

proba practică, ce include criteriile 

de evaluare stipulate la art. 23 din 

Hotărârea Guvernului 

nr.286/2011. Planul se va stabili în 

ziua desfăşurării probei, înainte de 

începerea acesteia. 

http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
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9.  
Organizarea şi desfăşurarea probei 

practice. 

22.07.2019 

10.00-13.00 

La sediul A.P.M.N.T.L. (Portul militar 

Tulcea) 

Durata probei nu poate depăşi 3 ore şi se 

stabileşte de Comisia de concurs, în 

funcţie de gradul de dificultate şi 

complexitate al subiectelor. 

10.  
Corectarea şi afişarea rezultatelor 

probei practice 
23.08.2019 

Până la ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri 

11.  
Depunerea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul probei 

practice 

26.08.2019 

Intervalul orar 

07.30-14.00 

Eventualele contestaţii se depun la 

sediul U.M. 02044 Tulcea 

 

12.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul probei 

practice şi afişarea rezultatelor 

27.08.2019 

Până la ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri 

13.  
Desfăşurarea probei interviului, 

înregistrarea întrebărilor şi 

răspunsurilor la interviu. 

28.08.2019 

Începând cu ora 

10.00 

La sediul U.M. 02044 Tulcea 

14.  
Notarea interviului și afişarea 

rezultatului. 

29.08.2019 

Până la ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri 

15.  
Depunerea eventualelor contestaţii 

ale rezultatului interviului 

30.08.2019 

Intervalul orar 

07.30-14.00 

Eventualele contestaţii se depun la 

sediul U.M. 02044 Tulcea 

16.  
Soluţionarea contestaţiilor cu privire 

la rezultatul interviului şi afişarea 

rezultatului soluţionării acestora 

02.09.2019 

Până la ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri 

17.  
Comunicarea  şi afişarea rezultatelor 

finale ale concursului 
03.09.2019 

ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri 

 

                         TEMATICA  ŞI BIBLIOGRAFIA  

Pentru ocuparea postului de Muncitor calificat IV ( tinichigiu învelitor)din formaţiune de cazarmare  

din U.M. 02044 Tulcea: 

1. Cartea fierarului betonist, Editura tehnică Bucureşti, 1980 (auto ing. TEODOR CĂRARE) 

2. Cartea tinichigiului în construcţii-montaj, Editura Tehnică Bucureşti, 1993, (autor ing. 

CONSTANTIN ROŞCA); 

3. Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare. 

     3.1  Încheierea  contractului individual de muncă, art. 10-36; 

     3.2 Executarea contractului individual de muncă, art. 37-40; 

     3.3 Modificarea contractului individual de muncă, art. 41-48; 

     3.4 Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49-54; 

     3.5 Încetarea contractului individual de muncă, art. 55-81; 

     3.6 Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111-124; 

     3.7 Concediile , art. 144-158; 

     3.8 Sănătatea şi securitatea în muncă, art. 175-182; 

              3.9 Răspunderea disciplinară, art. 247-252; 

http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
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Note: 

1.  Activitățile se desfășoară la sediul U.M.02044 Tulcea, str. Iuliu Maniu, Nr. 53-55, si la 

APMNTL Port Militar Tulcea, str. Digului FN,  telefon contact 0240/532.304/interior 135; 

2.  Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare 

probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 

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

completările ulterioare, după caz. 

 

 

                                                                                         


