ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02401
Alba Iulia

Neclasificat
Exemplar unic

A 3688/07.11.2017

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a unui muncitor calificat
(electrician de întreținere și reparații) I din cadrul Plutonului deservire/Grupa deservire

Principalele cerinţe ale postului sunt: repararea și revizia instalațiilor electrice;
• Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
cerere de înscriere la concurs (conform modelului afişat; se obţine de la secretariatul comisiei),
adresată comandantului unităţii;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
• 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;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţelor care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar ;
• 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 (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
• aviz de la psiholog acreditat pe psihologia muncii;
• curriculum vitae – model european.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 21.11.2017 , ora 12.00.
Documentele care nu se depun în original vor fi prezentate în copie legalizată sau în
fotocopie însoţite de documentele în original, pentru a fi confruntate în vederea certificării de
către secretarul comisiei.
Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu
şină.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02401 B-dul Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba
Iulia persoană de contact plt.adj.Grigoraș George secretar, telefon 0258.834009.
Condiţiile generale necesare pentru ocuparea postului (art.3 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011):
• 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;
• 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;
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Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :
 diplomă de absolvire a unei școli profesionale sau a unui liceu de profil, calificare
electrician;
 vechimea în specialitatea studiilor – minim 10 ani;
 obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;
 stare de sănătate - apt medical şi psihologic (psihologia muncii);
 păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 capacitate de comunicare şi relaţionare;
 rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;
 loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 22.11.2017 la sediul U.M.
02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul
UM 02401 Alba Iulia în data de 23.11.2017 până la ora 12.00 persoana de contact (secretar)
plt.adj.Grigoraș George, telefon 0258.834.009.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează
la sediul UM 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 23.11.2017.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02401 strada Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba
Iulia, în data de 29.11.2017 ora 09.30;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 29.11.2017 la sediul UM 02401 Alba Iulia şi
pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul UM 02401 Alba
Iulia, în data de 29.11.2017 până la ora 14.00 persoana de contact secretar plt.adj.Grigoraș
George, telefon 0258.834009.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul UM
02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 29.11.2017.
Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02401 Alba Iulia strada Revoluţiei nr. 25, localitatea
Alba Iulia, în data de 04.12.2017 ora 09.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 04.12.2017 la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe
pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M.02401 Alba Iulia,
în data de 05.12.2017 până la ora 12.00, persoana de contact secretar plt.adj.Grigoraș George,
telefon 0258.834009.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M 02401
Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 05.12.2017.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe pagina de
internet, în data de 06.12.2017.
Tematica de concurs:
1. Instalații electrice de iluminat
2. Instalații de curenți slabi
3. Metode și mijloace de prevenire a electrocutării
4. Instalații de legare la pământ
5. Branșamente electrice aeriene și subterane
6. Scurtcircuite, supracurenți și supratensiuni în rețelele electrice
7. Linii electrice aeriene
8. Masurări electrice
9. Siguranțe fuzibile de joasă și înaltă tensiune
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10. Rețele electrice (clasificare și regim de funcționare)
11. Norme de securitate și sănătate în muncă
12. Obligațiile generale ale lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă
13. Cerințe minime aplicabile instalațiilor și echipamentelor de muncă electrice
14. Protecții pentru asigurarea securității
15. Protecția împotriva supracurenților
16. Verificarea și întreținerea instalațiilor electrice (Verificarea periodică)
17. Cunoaștere legislația PSI, Situații de Urgență, Protecția Muncii
Bibliografia de concurs:
1. Electroenergetica- Manual pentru electricieni –editura AREL-București 2009 dr.in.dipl.Fita
Nicolae Daniel, dr.ing.dipl. Diodiu Lucian
2. “Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente
clădirilor” indicative I7/2011
3. Legea energiei electrice și a gazelor natural – Legea nr. 123 din 10.07.2012 publicată în
Monitorul Oficial al Românieinr. 485 din 16.07.2012
4. Cunoștințe de electrotehnică, măsurări electrice și mașini electrice
5. Agenda electricianului, Editura tehnica. Autor ing. E. Pietrareanu
6. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare
7. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările
ulterioare
8. Hotărârea nr.1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
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.

PREZENTUL
ANUNŢ
A
FOST
PUBLICAT
colegiul.albaiulia@forter.ro LA DATA DE 08.11.2017.
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COMANDANTUL UNITǍŢII MILITARE 02401 ALBA IULIA
Colonel
Marcel DOMŞA
Avizat

Întocmit

p. Şeful structurii de securitate
Lt.-col.
Gheorghe-Florin CÎMPEAN

Lt.-col.
Gheorghe-Florin CÎMPEAN
(Tf. 0258.834.010-107)
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