
ANUNŢ 

privind organizarea concursului/examenului de încadrare a posturilor vacante  

de personal civil contractual de Muncitor calificat III (tâmplar universal) 

din cadrul FORMAŢIUNII DE CAZARMARE 

 

 Posturile pentru care se organizează concurs sunt de Muncitor calificat III (tâmplar 

universal) anexă la U.M. 01119 Brașov. 

Principalele cerinţe ale postului:  

Muncitor calificat III (tâmplar universal): execută lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 

la tâmplărie şi mobilier din lemn: reparaţii la tâmplăria interioară şi exterioară a construcţiilor şi 

clădirilor; reparaţii la mobilier din lemn sau parţial din lemn; reparaţii la structuri şi părţi din 

lemn ale construcţiilor şi clădirilor (planşee, tavane, şarpante, pereţi etc.); reparaţii la lucrări noi 

la placaje şi pardoseli din lemn; confecţii diverse din lemn (mobilier, scule – unelte, uşi, 

ferestre); gestionează scule – unelte şi utilaje ce-i deservesc activitatea, precum şi echipament de 

lucru şi de protecţie. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

1. Cerere de înscriere la concurs– se completează la depunerea dosarului; 

2. Curriculum vitae- model european; 

3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform 

legii, după caz; 

4. Copia actului de stare civilă (dacă este cazul); 

5. Certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că persoana care 

doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibiliă cu 

postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului de cazier 

judiciar, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe de 

concurs; 

6. Copii ale documentelor de studii care să ateste nivelul studiilor şi a calificării, 

precum şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări; 

7. Copii ale carnetului de muncă şi/sau ale adeverinţelor care atestă vechimea în 

muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor; 

8. 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; 

9. Acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 

acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este 

declarat “admis” la concurs - se competează la depunerea dosarului. 

 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:29.10.2021, ora 15

00
. 

Dosarele de concurs se depun la sediul UM 01119 Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, 

persoană de contact Cpt. Mihai MOGOI, secretar, telefon 0268546926 interior 104 sau 0751222911.  

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. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani; 

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.absolvirea studiilor: studii generale sau medii; 

2.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 

„admisă”; 

3.3 ani și 6 luni vechime în muncă;  

4.abilităţile, calităţile şi aptitudinile corespunzătoare specifice postului. 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 03.11.2021, la sediul UM 

01119 Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, şi pe pagina de internet. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la 

sediul UM 01119 Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, în data de 04.11.2021, până la ora 15
00

; 

persoana de contact  Cpt. Mihai MOGOI, secretar, telefon 0268546926 interior 104 sau 

0751222911. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează la sediul UM 01119 Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, şi pe pagina de internet, în 

data de 05.11.2021. 

 

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

Proba practică: se desfăşoară la sediul UM 01119 Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, 

în data de 08.11.2021, ora  10
00

; 

 

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 08.11.2021, la sediul UM 01119 

Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul UM 01119 

Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, în data de 09.11.2021, până la ora 15
00

 persoana de 

contact Cpt. Mihai MOGOI, secretar, telefon 0268546926 interior 104 sau 0751222911. 



Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul 

UM 01119 Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, şi pe pagina de internet, în data de 10.11.2021. 

Interviul: se desfăşoară la sediul UM 01119 Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, în 

data de 11.11.2021, ora 10
00

; 

 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 11.11.2021 ora 15
00

; , la sediul UM 01119 

Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul UM 01119 

Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, în data de 12.11.2021 până la ora 15
00

; persoana de 

contact Cpt. Mihai MOGOI, secretar, telefon 0268546926 interior 104 sau 0751222911. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul UM 

01119 Brașov, strada Lungă nr. 233, Brașov, şi pe pagina de internet, în data de 15.11.2021 ora 

15
00

. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul UM 01119 Brașov, strada Lungă 

nr. 233, Brașov, şi pe pagina de internet, în data de 16.11.2021. 

Tematica concurs: 

- Cartea tâmplarului universal, dr. Ing. Arcadie Hinescu, editura tehnică, Bucureşti-

1989: 

 Materii prime şi materiale de bază folosite la fabricarea produselor finite din 

lemn, pag. 16-22; 

 Debitarea reperelor pentru mobilă, pag. 68-85; 

 Prelucrarea mecanică a elementelor din lemn masiv, pag. 85-116; 

 Asamblarea elementelor prin încleiere, pag. 116-139; 

 Şlefuirea, pag. 150-162; 

 Finisarea mobilei, pag. 162-195. 

 

 

- Legea nr. 53/2003, „Codul muncii”, Republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

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

 Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111 – 126;  

 Concediile (odihnă, formare profesională, medicale, fără plată), art. 154 – 158; 

 Sănătate şi securitate în muncă, art. 175 – 177. 

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

completările ulterioare: 

 Obligaţia lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6 – 23. 

- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 87 /2021, pentru aprobarea Normelor 



de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările si 

completările ulterioare. 

 măsuri de prevenire a incendiilor la ateliere de prelucrare a lemnului , art. 394-

402. 

 

Bibliografie concurs: 

- Cartea tâmplarului universal, dr. Ing. Arcadie Hinescu, editura tehnică, Bucureşti-1989; 

- Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare 

- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 87 /2021, pentru aprobarea Normelor de 

apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările si 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. 


