
1 din 4 

 

ANUNŢ 
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant  

de muncitor calificat III – ZUGRAV şi asimilaţi la formaţia de lucru din formaţiunea de 

cazarmare, anexă la Unitatea Militară 01531 Brăila 

 

Postul pentru care se organizează concurs este Muncitor Calificat III – ZUGRAV şi asimilaţi 

(Cod COR 7131) la formaţia de lucru din formaţiunea de cazarmare, anexă la Unitatea Militară 01531 

Brăila. 

Principalele cerințe ale postului sunt executarea lucrărilor de zugrăvire interioare şi exterioare 

din cadrul unităţii militare. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

  cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01531 Brăila;  

  curriculum vitae;  

  certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de notarul 

public, că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă 

cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel 

mai târziu până la data 28.06.2022;  

  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea

; 

  copii ale documentelor de studii

;  

  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz:
 

 - certificat/diplomă/atestat valabil(ă) care să ateste calificarea în meseria de zugrav pentru 

postul de Muncitor calificat III - Zugrav şi asimilaţi; 

  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

  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


;  

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

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei 

postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.  

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.07.2022, ora 16.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 01531 Brăila, Aleea Industria Sârmei, 

nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila, persoană de contact Militaru Iulian, telefon 0239684697/ 

interior 130.  

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 – 18 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 
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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. Studii: 

    1.1.absolvirea unor studii medii de profil sau absolvirea unor studii medii şi a unui curs de 

zugrav; 

1.2.deţinerea autorizaţiei de lucru la înălţime şi absolvirea cursului de fochist constituie un 

avantaj 

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. 6 luni vechime în meserie. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul Unităţii Militare 01531 Brăila,  

Aleea Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila şi pe pagina de internet a Diviziei 2 

Infanterie „Getica”, în data de 13.07.2022, până la ora 16.00. 

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

Unităţii Militare 01531 Brăila, Aleea Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila, în 

data de 14.07.2022, până la ora 16.00; persoana de contact: Plt.maj. Avramescu Cristian, telefon 

0239684697/ interior 130. 

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

la sediul Unităţii Militare 01531 Brăila, Aleea Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul 

Brăila şi pe pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie „Getica”, în data de 15.07.2022, până la ora 

16.00. 

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

1. Proba practică: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 01531 Brăila, Aleea Industria 

Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila, în data de 20.07.2022, ora 09.00. 

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 21.07.2022, până la ora 16.00, la sediul 

Unităţii Militare 01531 Brăila, Aleea Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila şi pe 

pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie „Getica”; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul Unităţii Militare 

01531 Brăila, Aleea Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila, în data de 22.07.2022, 

până la ora 16.00; persoana de contact: Plt.maj. Avramescu Cristian, telefon 0239684697/ interior 

130. 

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

Unităţii Militare 01531 Brăila, Aleea Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila şi pe 

pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie „Getica”, în data de 25.07.2022, până la ora 16.00. 

 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 01531 Brăila, Aleea Industria Sârmei, nr. 

2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila, în data de 26.07.2022, ora 09.00. 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 28.07.2022, până la ora 16.00, la sediul Unităţii 

Militare 01531 Brăila, Aleea Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila şi pe pagina 

de internet a Diviziei 2 Infanterie „Getica”; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Unităţii Militare 01531 

Brăila, Aleea Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila, în data de 29.07.2022, până 

la ora 16.00; persoana de contact: Plt.adj. Militaru Iulian, telefon 0239684697/ interior 130. 

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

Militare 01531 Brăila, Aleea Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila şi pe pagina 

de internet a Diviziei 2 Infanterie „Getica”, în data de 01.08.2022, până la ora 16.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 01531 Brăila, Aleea 

Industria Sârmei, nr. 2-4, localitatea Brăila, judeţul Brăila şi pe pagina de internet a Diviziei 2 

Infanterie „Getica”, în data  de 02.08.2022, până la ora 16.00. 

 

Bibliografia: 
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1. Cartea zugravului şi vopsitorului – Editura tehnică Bucureşti, Autor: C. Tsicura, 1981; 

2. Tehnologia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii – Editura de stat didactică şi pedagogică 

3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. H.G. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la 

locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.683/2006); 

5. H.G. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi/sau de sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă (Monitorul Oficial 

nr.722/2006); 

6. H.G. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi/sau de sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă (Monitorul Oficial nr.815/2006); 

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

ulterioare (Monitorul Oficial nr.646/2006); 

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime (NSPM 12) – Ministerul Muncii şi 

Solidarităţii Sociale (Monitorul Oficial nr.217/1995); 

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsitorie (NSSM 26) – cap. V – 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (Monitorul Oficial nr.87/1996); 

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

ulterioare (Monitorul Oficial nr.633/2006); 

11. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare 

(Monitorul Oficial nr.1196/2005). 

 

Tematica: 

1. Faze şi operaţii în executarea lucrărilor de zidărie/zugrăveli/vopsitorie; 

2. Rolul zugrăvelilor şi vopsitoriilor; 

3. Clasificarea şi domeniul de aplicare a zugrăvelilor şi vopsitoriilor; 

4. Procedee de vopsire; 

5. Tehnologia aplicării de vopsele lavabile; 

6. Materiale folosite la lucrările de tencuieli; 

7. Caracteristici ale fazelor şi operaţiilor; 

8. Condiţii de calitate; 

9. Norme de protecţia muncii; 

10. Utilizarea echipamentelor de muncă specifice locului de muncă; 

11. Aplicarea normelor de securitate a muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia 

mediului; 

12. Drepturile şi obligaţiile salariatului. 

NOTE: 

1. Eventualele contestații 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. 

                                                      

 

 


