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ANUNŢ1 
privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie  

de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de: 
 

Muncitor calificat IV (tâmplar universal) studii medii sau generale, fără vechime în 
specialitatea postului, din cadrul microstructurii Formaţiune de cazarmare 

 

  Principalele cerinţe ale postului: desfăşurarea activităţilor specifice (confecţionare, 
reparare) în domeniul tâmplăriei universale.  

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02068 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; 

- carnetul de muncă şi/sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- 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; 
 - certificatul (adeverinţa) de integritate comportamentală, eliberată de Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean,  conform L 118/2019; 
  - 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 sau a certificatului de securitate - se completează odată 
cu depunerea dosarului; 

- dosar de plastic cu şină. 
 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele 
care atestă vechimea în muncă 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: 15.11.2019, ora 15.00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea 

Constanţa, persoana de contact, secretar Pcc Chirtop Livia; telefon 0241/655650, int. 0289.   
 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului: 
 

- 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; 

                                                
1 pentru afişare la sediul unităţii şi pe pagina de internet www.smmmfn.ro 
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- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 

- 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: 
 

a) absolvirea studiilor medii sau generale şi calificare în meseria de tâmplar universal; 
b) vechime în muncă: nu se solicită; 
c) experienţa profesionala: nu se solicită; 
d) 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 „admis”; 

e) disponibilitate pentru program de lucru inegal, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică şi  
sărbători legale; 

f) apt de munca; 
g) rezistenţă la efort fizic şi psihic; spirit de iniţiativă, capacitate de adaptare la specificul 

instituţiei; abilitatea de comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres, integritate morală, loialitate 
fata de instituţie, respectarea restricţiilor impuse de specificul instituţiei militare. 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea 
Constanţa, în perioada 04-15.11.2019, între orele 08.00-15.00; persoana de contact: secretar Pcc 
Chirtop Livia, telefon 0241/655650, int. 0289.   

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii 
nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro, în data de 19.11.2019, până 
la ora 15.00. 

 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 
U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, în data de 20.11.2019, în intervalul orar 
08.00 - 15.00. 

 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 
afişează la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, 
www.smmmfn.ro, în data de 21.11.2019, până la ora 15.00. 

 
 

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

1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea 
Constanţa în data de 25.11.2019, în intervalul orar 10.00-13.00. 

 

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 26.11.2019, până la ora 15.00, la sediul 
U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro 

 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practică se depun la sediul U.M. 02068, str. 
Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, în data de 27.11.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; 
persoana de contact, secretar Pcc Chirtop Livia, telefon 0241/655650, int. 0289. 

 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul 
U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro, 
în data de 28.11.2019, până la ora 15.00. 

 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, 
în data de 29.11.2019, începând cu ora 10.00. 

 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 02.12.2019, până la ora 15.00, la sediul U.M. 
02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro. 
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Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02068, str. 
Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, în data de 03.12.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; 
persoana de contact, secretar Pcc Chirtop Livia, telefon 0241/655650, int. 0289. 

 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 
02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro, în 
data de 04.12.2019, până la ora 15.00. 

 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, 
localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro, în data de 05.12.2019, ora 15.00.  

 

  
Tematica şi bibliografia pentru postul de Tâmplar universal: 
 
 

TEMATICA: 
 

1. Părţile componente, asamblarea şi construcţia mobilei; 
2. Depozitarea şi uscarea materiei prime; 
3. Debitarea reperelor pentru mobilă; 
4. Prelucrarea mecanică a elementelor din lemn; 
5. Asamblarea elementelor prin încleiere; 
6. Şlefuirea mobilei; 
7. Finisarea mobilei; 
8. Montarea mobilei; 
9. Fabricarea mobilei din PAL; 
10. Tapiţarea mobilei; 

 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

1. Cartea tîmplarului universal, A. Hinescu, 1989, Editura Tehnică, Bucureşti; 
 
 
NOTE: 
1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02068 Constanţa, strada Dezrobirii nr. 80, 

Constanţa, telefon contact 0241/655650, int. 0289. 
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 
3. Informaţii privind bibliografia se pot obţine la sediul U.M. 02068 Constanţa, strada 

Dezrobirii nr. 80, Constanţa, telefon contact 0241/655650, int. 0289. 
4. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare 

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

 
 


