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A N U N Ţ 

Unitatea Militară 02290 Hemeiuș organizează concurs pentru ocuparea a 2 (doua) 

posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, astfel: 
 

 Muncitor calificat I - CROITOR  
 

I. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

 

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unității Militare 02290 

Hemeiuș – se va completa la sediul unității la momentul depunerii dosarului; 

  curriculum vitae – model european; 

 certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că persoana care 

dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul 

pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă 

cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; 

 originalul și copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

 originalul și copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, originalul și copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor specifice;  

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul și/sau, după caz, adeverințe care 

să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;  

 adeverință 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 unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în 

clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 

de Ministerul Sănătății);  

  alte documente relevante pentru desfășurarea concursului; 

 acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de 

acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, 

în condițiile în care este declarată „admis” la concurs – se va completa la sediul unității la 

momentul depunerii dosarului.  
 

 Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02290 Hemeiuș, str. Calea 

Moldovei nr.560, comuna Hemeiuș, județul Bacău, în zilele lucrătoare, 

în intervalul orar 08.30 – 15.30, până la data de 13.07.2022. 

 

 

 Fiecărui candidat i se va aloca un număr de criteriu în ordinea depunerii  

dosarului, în baza căruia se vor comunica rezultatele concursului 

 

 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se     

prezintă și în original în vederea verificării conformității cu acestea. 
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II. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la 

ocuparea postului: 

 

A. Condiții generale: 
 

1. Deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și a domiciliul în România; 

2. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

3. Are capacitate deplină de exercițiu; 

4. Deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

5. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

6. Persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea 

unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură 

cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 

infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea. 

B. Condiții specifice: 

 

1. studii gimnaziale / școală profesională / liceu 

2. Nivelul de acces al funcției la informații clasificate este secret de serviciu; în acest sens este 

necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze, privind efectuarea verificărilor în 

vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în 

situația în care va fi declarată „admis”; 

3. Certificat de calificare/diplomă /curs / pentru meseria de Croitor; 

4. Vechime în domeniu/meseria de croitor 

 pentru postul de muncitor calificat I - minim 9 ani 

5. Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, 

spirit de observație, grad ridicat al atenției distributive, inițiativă, responsabilitate, rezistență la 

lucru în condiții de stres. 
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III.  Tipul probelor de concurs, locul, datele și orele desfășurării fiecărei probe  

pentru ocuparea postului vacant de: 

 

 

 

    Croitor - Muncitor calificat I 

 

 

1. Proba practică:  

 Loc de desfășurare:  Sediul Unității Militare 01838 Boboc, jud. Buzău.  

 Data: 21.07.2022;  

 Orele:10.00-15.00 

 

 

     2.   Proba interviului:  

 Loc de desfășurare:  Sediul Unității Militare 02290 Hemeiuș, jud. Bacău.  

 Data:  27.07.2022 

 Orele: 10.00-15.00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Costurile aferente transportului la și de la Unitățile Militare la care va avea loc 

proba practică respectiv interviul revine exclusiv în sarcina candidaților. 

 

Sunt declarați admiși la proba interviului candidații care au obținut minimum 50 

de puncte la proba practică  

 

 

 
 



4 din 5 

 

IV.  Tematica şi bibliografia necesară desfăşurării concursului: 

 

                           TEMATICĂ 

1. Drepturile şi obligaţiile salariatului. 

2. Timpul de muncă şi de odihnă 

3. Norme generale de conduită a personalului civil contractual în Ministerul apărării 

Naţionale; 

4. Obligaţiile lucrătorilor prevăzute de Legea nr. 319 din 14.07.2016, a securităţii şi sănătăţii 

în muncă; 

5. Obligaţiile salariatului /utilizatorului prevăzute de Legea nr.307 din 12.07.2006, privin 

apărarea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Prezentarea materiilor prime; Tehnologia cusăturilor utilizate în confecţionarea 

îmbrăcămintei; Utilaje şi maşini pentru confecţii de îmbrăcăminte; Tratamentul 

umidotermic folosit în confecţionarea produselor de îmbrăcăminte; Antropometrie; 

Realizarea produselor de îmbrăcăminte pentru femei;Tehnologia confecţionării 

îmbrăcămintei pentru bărbaţi; 

7. Metodica proiectării tiparelor;Tehnologia transformării tiparelor;Gradarea tiparelor. 

8. Construcţia tiparului- pantalon pentru femei; Construcţia tiparului- pantalon pentru bărbaţi; 

Multiplicarea tiparelor. 

9. Utilizarea echipamentelor specifice locului de muncă; 

 

 

                           BIBLIOGRAFIA 

1. Legea 53/2003 ,,Codul Muncii” republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Regulamentul de ordine interioara aplicabil personalului civil din M .Ap.N   M-17/2012 

3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securiţăţii şi sănătăţii în muncă  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 219 din 2007 – SSm -1/2017, Instrucţiuni 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă în Armata 

României 

6. Legea nr. 307din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi 

completările ulterioare 

7. Manualul croitorului – Ministerul Învăţământului; ing. Maria CIUTEA, ing. Maria 

BÂRLĂDEANU, Petrache DRAGU; editura Didactică şi pedagogică, R.A., Bucureşti – 

1996 

8. Proiectarea îmbrăcămintei –Ministerul Învăţământului; manual pentru clasele a XI-a şi a 

XII-a licee industriale cu profil de industrie uşoară şi anii II şi III şcoli profesionale; 

Gheorghe CIONTEA; editura Didactică şi pedagogică, R.A., Bucureşti – 1993 

      9.   Modă, tipare. Multiplicări – editura Tehnică, Bucureşti 1986, Petrache Dragu 

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

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 
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V. Calendarul de desfășurare a concursului: 
  

 

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 13.07.2022, ora 

15.00; 

 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 15.07.2022; 

 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs: 

18.07.2022 ora 16.00; 

 Afișarea rezultatelor la contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor 

de concurs: 19.07.2022;  

 Proba practică: 21.07.2022, între orele 10.00 – 15.00; 

 Afișarea rezultatelor la proba practică: 22.07.2022, ora 16.00; 

 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei practice: 25.07.2022 

ora 16.00; 

 Afișarea rezultatelor la contestațiile cu privire la rezultatul probei practică: 

26.07.2022; 

 Probă Interviului: 27.07.2022, începând cu ora 10.00;  

 Afișare rezultate probă Interviului: 27.07.2022 ora 16.00; 

 Depunere contestații cu privire la rezultatul probei Interviului: 28.07.2022 ora 

15,30; 

 Afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul Interviului: 29.07.2022 ora 

16.00; 

 Afișare rezultate finale: 01.08.2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Detalii privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea posturilor, 

conținutul dosarului, bibliografia de concurs se pot obține la sediul unității strada Calea 

Moldovei nr. 560, localitatea Hemeiuș, jud. Bacău sau la telefon 0234/217290, 

persoană contact: MĂGIRESCU Florin. 


