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ANUNŢ 

 

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil 

contractual pe perioadă nedeterminată de subinginer debutant la Biroul evidenţă şi administrare 

terenuri, cazărmi şi locuinţe 

 din cadrul U.M. 02022 Constanţa 

 

              Postul pentru care se organizează concursul este de Subinginer debutant la biroul evidenţă şi 

administrare terenuri, cazărmi şi locuinţe din cadrul U.M. 02022 Constanţa. 

   Principala cerinţă a postului este: gestionarea cu eficienţă şi în condiţii foarte bune a 

activităţilor specifice de întreţinere şi reparaţii din cadrul biroului. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02022 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; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea  unor 

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

- cazierul 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 vor fi prezentate şi în 

original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 29.08.2019, ora 15.30. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea 

Constanţa, persoana de contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, 

int. 121, 239 sau 258.   

 

 Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- 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; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
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- nu a 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. 

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 

1. Studii superioare de scurtă durată cu diplomă de subinginer în una din specializările: 

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole; Amenajări şi Construcţii Hidrotehnice; 

Construcţii şi Fortificaţii; 

2. Nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea postului scos la 

concurs. 

3. Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de 

medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate. 

4. 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 „admis”; 

5. Capacitatea de a se adapta şi a lucra în echipă.  

 

    Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 

99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 

03.09.2019, ora 15.00. 

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

U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 04.09.2019, în intervalul orar 08.00 - 

15.00; persoana de contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 

121, 239 sau 258.   

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

sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, 

www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 05.09.2019, până la ora 15.00. 

 

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

 

1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa 

în data de 10.09.2019, începând cu ora 12.00; 

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 11.09.2019, până la ora 15.00, la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 12.09.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de 

contact, secretar,  P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121, 239 sau 258. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri, în data de 13.09.2019, până la ora 15.00. 

 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în 

data de 16.09.2019, începând cu ora 12.00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 17.09.2019, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02022, 

str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 18.09.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de 

contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121, 239 sau 258. 
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Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, 

în data de 19.09.2019, până la ora 15.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea 

Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 20.09.2019, ora 

15.00.  

 

Tematica de concurs: 

 

REGLEMENTĂRI ŞI TEMATICĂ DE SPECIALITATE 

 Indicatoare norme de deviz; 

 C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente 

construcţiilor; 

 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 50/1991 privind autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 HG 273-1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

    REGLEMENTĂRI APLICABILE PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL ÎN 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Legea nr. 53/2003, „Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

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

  Executarea contractului individual de muncă, art. 37 – 40; 

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

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

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

  Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111 – 124;  

  Concediile, art. 144 – 158;  

  Sănătate şi securitate în muncă, art. 175 – 182; 

  Răspunderea disciplinară, art. 247 - 252; 

 

PRINCIPALELE DREPTURI, OBLIGAŢII SPECIFICE ŞI INTERDICŢII APLICABILE 

PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL  ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

  Sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97 

 

OBLIGAŢIILE SALARIATULUI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI 

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

1.  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. 

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

ulterioare: 

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

 

OBLIGAŢIILE SALARIATULUI PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR 

CLASIFICATE 

1.  Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

  Clasificarea informaţiilor, art. 4, 25- 28; 

  Accesul la informaţii clasificate, art. 41 – 50, 108 – 117, 140 - 146. 

http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
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2.  Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare: 

    Protecţia informaţiilor ,,secret de serviciu”, art. 2-4, 8, 12, 14. 

 

Bibliografia de concurs: 

 

1. Indicatoare norme de deviz; 

2. C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente 

construcţiilor; 

3. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea 50/1991 privind autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. HG 273-1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual  în  

Ministerul Apărării Naţionale, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97; 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu  

modificările şi completările ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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. 
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