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R O M Â N I A  

MINISTERUL  APĂRĂRII  NAŢIONALE  

Unitatea Militară 01662 

 NECLASIFICAT 

Exemplar unic 

 

ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a 1 post vacant  

de personal civil contractual, de execuţie  
 
 

A).Unitatea Militară 01662 Craiova, cu sediul în Craiova, str. V. Alecsandri, nr. 91, judeţul Dolj, 

organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, conform H.G. nr. 1336 / 

08.11.2022, după cum urmează:  

1.DENUMIREA POSTULUI: Referent de specialitate debutant (S) 

2.NUMĂRUL DE POSTURI: 1 post vacant 

3.NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie; 

4.COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Apărare Împotriva Incendiilor; 

5.DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi; 40 de ore/săptămână; 

6.PERIOADA: nedeterminată     

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 

 Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă; 

  Perfecţionări (specializări): deţinerea unui certificat de absolvire a unui curs de cadru tehnic cu atribuţii PSI 

 Cunoştinţe de operare / programare pe calculator: utilizarea în condiții foarte bune a tehnicii de calcul, a 

sistemului de operare WINDOWS, a pachetului MICROSOFT OFFICE  

 Limbi străine cunoscute: nu este cazul; 

 Apt medical şi psihologic (adeverinţă de la medicul de familie şi aviz psihologic de la un psiholog 

acreditat pe psihologia muncii); 

 Vechime: nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă şi specialitate: 

B). Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din 

H.G. 1336 / 2022: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de 

valabilitate; 

c) copia certficatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 

autoritatea sau instituţia publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 

vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului; 

h) curriculum vitae, model comun European. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01662 Craiova, strada Vasile Alecsandri, nr. 91, judeţul 

Dolj, persoană de contact, secretar p.c.c. Belcea Luminiţa, tel: 0251562828. int.108. 

C). Condiţii generale necesare pentru ocuparea postului (art. 15 / Hotărârea Guvernului, nr. 

1336/2022): 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea 

nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cerinţele specific 

prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările şi completările ulterioare: 

1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul  

privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene ; 
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2.cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. 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; 

5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra 

autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii 

justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea; 

7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 

funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea 

infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a 

exercitării unei profesii; 

8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările şi completările ulterioare. 

TEMATICA de concurs: 
1. Obligațiile autorităților publice și conducătorilor instituțiilor privind apărarea împotriva incendiilor; 

2. Răspunderea juridică în situația nerespectării obligațiilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; 

3. Documentația necesară pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu; 

4. Categorii de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu; 

5. Organizarea și desfășurarea activității de avizare a normelor și reglementărilor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor; 

6. Apărarea împotriva incendiilor - organizarea și desfășurarea activităților specifice; 

7. Incendiile la locul de muncă-organizarea activităților specifice; 

8. Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 

9. Contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor, precum și constatarea acestora; 

10.Organizarea activității de identificare, evaluare și controlul riscurilor de incendiu; 

11.Managementul riscurilor de incendiu; 

12.Principiile generale ale Strategiei Naționale de prevenire a situațiilor de urgență; 

13. Norme privind apărarea împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale; 

14.Scopul securităţii şi sănătăţii în muncă, obligaţiile lucrătorilor, instruirea lucrătorilor, dispoziţii generale aplicabile 

tuturor echipamentelor de muncă; 

15.Drepturile şi obligaţiile salariatului, timpul de muncă şi de odihnă, răspunderea disciplinară, încheierea, 

executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă; 

16. Reguli de conduită a personalului contractual din instituţiile publice și Ministerul Apărării Naţionale; 

17. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale. 

BIBLIOGRAFIA de concurs:  

1.Legea Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată. 

2. Legea Nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Hotărâre de Guvern Nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

4. Hotărâre de Guvern  Nr. 571/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi 

amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

5.Ordinul Ministerului Administrației și Internelor Nr. 180 din  29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţia civilă; 

6.Ordinul Ministerului Administrației și Internelor Nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber; 

7.Ordinul Ministerului Administrației și Internelor Nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de 

autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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8.Ordinul Ministerului Afacerilor Interne Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu; 

9.Ordinul Ministerului Administrației și Internelor Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor; 

10.Ordinul Ministerului Administrației și Internelor Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

11.Ordinul Ministerului Administrației și Internelor Nr. 786 din  2 septembrie 2005 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

12.Ordinul MAI nr. 234/2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de ARSON; 

13.Ordinul nr. M.87 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării 

Naționale, publicat în M.Of. nr.  0481 din 10 Mai 2021.  

14.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 17 / 2012 – pentru aprobarea Regulamentului de ordine 

interioară aplicabil personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale. 

Data limită până la care se pot depune dosarele este: 04.04.2023, ora 15.00. 

- Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 06.04.2023, la sediul U.M. 01662 

Craiova, şi pe pagina de internet https://cnmtv.mapn.ro/pages/posturi_vacante. 

- Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

01662 Craiova, în data de 07.04.2023 între orele 08.00-14.00, persoană de contact, secretar p.c.c. Belcea 

Luminiţa, tel: 0251562828 int.108. 

- Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se va afişa la 

sediul U.M. 01662 Craiova şi pe pagina de internet https://cnmtv.mapn.ro/pages/posturi_vacante, în data de  

10.04.2023.  

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01662 Craiova, str. V. Alecsandri, nr. 91, judeţul Dolj, 

în data de 11.04.2023, începând cu ora 09.00.  

Rezultatele la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01662 Craiova, str. V. Alecsandri, nr. 91, judeţul 

Dolj şi pe pagina de internet https://cnmtv.mapn.ro/pages/posturi_vacante, în data de 12.03.2023. 

Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise se depun la sediul U.M. 01662 Craiova, str. 

V. Alecsandri, nr.91, judeţul Dolj, în data de 13.04.2023, între orele 08.00-14.00, persoană de contact, 

secretar p.c.c. Belcea Luminiţa, tel: 0251562828. int.108. 

Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01662 

Craiova, str.V. Alecsandri, nr. 91 şi pe pagina de internet https://cnmtv.mapn.ro/pages/posturi_vacante, în 

data de 18.04.2023.  

2. Interviul: se desfăşoară la sediul  U.M. 01662 Craiova, str. V. Alecsandri, nr. 91, judeţul Dolj, în 

data de 19.04.2023, începând cu ora 08.30. 

Rezultatele la interviu se afişează la sediul U.M. 01662 Craiova, str. V. Alecsandri, nr. 91, judeţul 

Dolj şi pe pagina de internet https://cnmtv.mapn.ro/pages/posturi_vacante, în data de 20.04.2023. 

Eventualele contestaţii privind rezultatele la interviu se depun la sediul U.M. 01662 Craiova, str. 

V. Alecsandri, nr. 91, judeţul Dolj, în data de 21.04.2023, între orele 08.00-14.00, persoană de contact, 

secretar p.c.c. Belcea Luminiţa, tel: 0251562828. int.108. 

Rezultatele soluţionării contestaţiilor privind rezultatele la interviu se afişează la sediul U.M. 

01662 Craiova, str. V. Alecsandri, nr. 91, judeţul Dolj şi pe pagina de internet 

https://cnmtv.mapn.ro/pages/posturi_vacante, în data de 24.04.2023. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01662 Craiova, str. V. Alecsandri, nr. 91, 

judeţul Dolj şi pe pagina de internet https://cnmtv.mapn.ro/pages/posturi_vacante, în data de 25.04.2023. 
NOTĂ: 

1. Toate activităţile se vor desfăşura la sediul U.M. 01662 Craiova, strada Vasile Alecsandri, nr. 91, judeţul 

Dolj, biroul personal, telefon de contact 0251/562828 int. 108. 

2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. 

Rezultatul final al concursului nu se contestă. 

3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, 

după caz. 
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