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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de ocupare  

a postului vacant de execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată 

de inginer debutant (inginer electromecanic) în cadrul biroului inginerie tehnologică  

din U.M. 02049 Constanţa 
   

Postul pentru care se organizează concursul este de inginer debutant (inginer electromecanic) în 

cadrul biroului inginerie tehnologică din U.M. 02049 Constanţa. 

Principalele cerinţe ale postului sunt desfăşurarea activităţilor specifice postului de inginer 

electromecanic.  

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02049 Constanţa - se completează 

odată cu depunerea dosarului;  

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

- copia actului de stare civilă, dacă este cazul; 

- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale actelor care atestă efectuarea  

specializărilor în domeniul postului; 

- copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 

instituţie; 

- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- certificat 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. 

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) 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. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în 

clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătăţii; 

- curriculum vitae – model european;  

- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate - se completează odată cu depunerea dosarului; 

- dosar de plastic cu şină. 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care 

atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea. 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 13.06.2018, ora 15.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02049 Constanţa, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-

24, persoană de contact: Cpt. cdor NIŢĂ Sorin, secretar, telefon 0241 / 667.985 int. 106.   

 Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

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

aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit; 

- vârsta minimă reglementată de prevederile legale - minimul 15 ani; 

- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

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

- îndeplinirea condiţiilor de studii şi după caz, de vechime sau a altor condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

           - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
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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: 
 - să fie absolvent de studii superioare cu competenţe în domeniul electromecanic, cu diplomă de 
licenţă; 
 - 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”; 

- deprinderi de utilizare Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

 - fără vechime în specialitatea studiilor. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 18.06.2019 / 15.00 la sediul U.M. 

02049 Constanţa, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale 

„Pontica”,  www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

02049 Constanţa, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24, în data de 19.06.2019, până la ora 15.00; persoană de 

contact: Cpt. cdor NIŢĂ Sorin, telefon 0241 / 667985 int. 106. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la 

sediul U.M. 02049 Constanţa, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice 

Navale „Pontica”,www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 20.06.2019/ 15.00. 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02049, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea 

Constanţa, în data de 24.06.2019, ora 10.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 25.06.2019, ora 15.00, la sediul U.M. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale 

„Pontica”,  www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa, în data de 26.06.2019, până la ora 15.00; persoană de 

contact: Cpt. cdor NIŢĂ Sorin, telefon 0241 / 667985 int. 106. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02049, 

str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale 

„Pontica”,  www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 27.06.2019, ora 15.00. 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02049, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea 

Constanţa, în data de 28.06.2019, începând cu ora 10.00. 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 01.07.2019, ora 15.00, la sediul U.M. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale 

„Pontica”,  www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa, în data de 02.07.2019, până la ora 15.00; persoană de 

contact: Cpt. cdor NIŢĂ Sorin, telefon 0241 / 667985 int. 106. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale 

„Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 03.07.2019, ora 15.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02049, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-

24, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”,  

www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 04.07.2019, ora 15.00.  
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DRAGOMIR, Dumitru CATANĂ, Elena DINU, Teodor POPA, Editura tehnică, Bucureşti, 1998; 

7. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 319 din 14 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial cu 

numărul 646 din 26 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
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TEMATICA:  
 

1. Instalaţii navale de bord – construcţie şi exploatare: 

- Cap. 11, pag. 261-274. 

2. Sisteme electroenergetice navale: 

- Cap. 3, pag. 97-116; Cap. 4, pag. 117-133; Cap. 5, pag. 141-227; Cap. 7, pag. 267-310; Cap. 8, 

pag. 311-348; Cap. 10, pag. 402-440. 

3. Automatizări electrice navale: 

- Cap. 1, pag. 9-69; Cap. 4, pag. 215-251. 

4. Manualul ofiţerului mecanic maritim, vol. I: 

- Cap. 5, pag. 68-84; Cap. 6, pag. 85-97; Cap. 8, pag. 157-165, 226-252. 

5. Manualul ofiţerului mecanic maritim, vol. II: 

- Cap. 3, pag. 55-62, 66-68, 70-78, 81-86, 92-103; Cap. 4, pag. 105-109, 117-131; Cap. 6, pag. 141-

142, 149-152, 179-186. 

6. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

- Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6-23. 

7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

- Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19-22. 
 

NOTE: 

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în 

parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.  

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

ulterioare, după caz. 

 

 

 
 


