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ANUNŢ 
 

Unitatea Militară 01454 Buzău organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de 

execuție, pe perioadă nedeterminată, astfel: 

- 1 post – Bibliotecar debutant / Cerc militar 

- 1 post – Casier debutant / Casierie / Financiar-contabil 

- 1 post - Muncitor calificat II (instalator apă-canal) / Cămin militar de garnizoană  
 

         Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs: 
 cerere de înscriere la concurs (se obţine de la secretariatul comisiei), adresată comandantului 

U.M.01454 Buzău, unitatea militară organizatoare; 

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

după caz; 

 originalul și copia certificatului de căsătorie; 

 originalul şi 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; 

 originalul și copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţelor de la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă prin care se atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (pentru postul unde se 

cere vechime în muncă); 

 certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care 

se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

 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 

(va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătăţii); 

 curriculum vitae – model european. 

         Documentele care nu se depun în original vor fi însoţite de documentele în original, pentru a fi 

confruntate în vederea certificării de către secretarul comisiei. 

Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu şină. 

Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura 

documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi 

numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane. 

Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Unităţii militare 01454 Buzău, Calea Eroilor, nr. 1 - 3, 

Buzău, jud. Buzău.  

Persoană de contact, secretarul comisiei de concurs,  numerele de telefon 0238725223 sau 0238426198 

int. 174. 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.12.2021 , ora 16.00. 
 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor, sunt:  

- să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;  

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

- să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor din fişa postului; 

- să nu fi fost condamnat(ă) 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. 
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           Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Bibliotecar debutant, sunt:  

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- studii de specialitate : curs absolvit în domeniul biblioteconomie sau obligativitatea menționată în Legea 

334/2002, art.44, alin.(2), de a urma, intr-o perioadă de până la maxim 2 ani, una din formele de pregătire 

profesională prevăzute de lege;  

- nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens este necesar acordul 

scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 

acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată admisă; 

- cunoștințe de operare pe calculator (sistem de operare Windows și pachetul MS Office); 

- rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, abilitate de lucru în echipă, punctualitate, meticulozitate, 

coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală, spirit de observaţie, atenţie distributivă, iniţiativă, responsabilitate, 

rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;  
- nu este necesară vechime în muncă. 

   

           Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Casier debutant, sunt:  

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- studii de specialitate în domeniul economic;  

- vârsta minimă 21 ani; 

- nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens este necesar acordul 

scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 

acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată admisă;  

- cunoștințe de operare pe calculator (sistem de operare Windows și pachetul MS Office); 

- rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, abilitate de lucru în echipă, punctualitate, meticulozitate, 

coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală, spirit de observaţie, atenţie distributivă, iniţiativă, responsabilitate, 

rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză. 

- nu este necesară vechime în muncă. 

           Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Muncitor calificat II (instalator apă-

canal), sunt:  

- să facă dovada experienţei în muncă, în meseria de instalator sanitar, de minim 3 ani și 6 luni; 

- studii generale / medii / profesională; 

- nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens este necesar acordul 

scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 

acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată admisă; 

- apt pentru efort fizic intens și prelungit; 

- rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, abilitate de lucru în echipă, punctualitate, meticulozitate, 

coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală, spirit de observaţie, atenţie distributivă, iniţiativă, responsabilitate, 

rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză. 
 

 

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

 

Pentru posturile de bibliotecar debutant și casier debutant 

1. Proba scrisă - la sediul Unităţii Militare 01454 Buzău, Calea Eroilor nr. 1 - 3, Buzău, jud.    Buzău  

în data de 17.12.2021: - ora 09.00, pentru postul de casier debutant; 

                         - ora 13.00, pentru postul de bibliotecar debutant. 

2. Interviul  - la sediul Unităţii Militare 01454 Buzău, Calea Eroilor nr. 1 - 3, Buzău, jud. Buzău, în 

data de 23.12.2021, începând cu ora 09.00.  
 

 

Pentru postul de muncitor calificat II (instalator apă-canal) 

1. Proba practică - la sediul Unităţii Militare 01454 Buzău, Calea Eroilor nr. 1 - 3, Buzău, jud.    

Buzău în data de 20.12.2021, începând cu ora 09.00 ; 

2. Interviul  - la sediul Unităţii Militare 01454 Buzău, Calea Eroilor nr. 1 - 3, Buzău, jud. Buzău, în 

data de 24.12.2021, începând cu ora 09.00.  
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Bibliografia şi tematica pentru ocuparea postului de Bibliotecar debutant 

 

  Bibliografie:  
1. Legea bibliotecilor, nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 132 din 11.02.2005; 

2. Ordin nr. M.23 din 17 februarie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţionarea 

bibliotecilor în Armata României, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 140 din 

26.02.2014; 

3. Legea  gestionarului nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 132 din 18.11.1969; 

4. Ordin nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, 

constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea 

bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 

din 07.03.2012; 

5. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărări Naţionale, cu modificările 

ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 867 din 02.11.2017; 

6. Legea nr. 53/2003 „Codul muncii”, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 345 din 18.05.2011; 

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

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 646 din 26.07.2006; 

8.  Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 297 din 17.04.2019; 

9.  H.G nr.781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 575 din 05.08.2002. 

 

Tematică:  

1. Legea bibliotecilor, nr.334/2002 – integral; 

2. Ordin nr. M.23 din 17 februarie 2014 – integral; 

3. Legea  gestionarului nr. 22/1969 – integral; 

4. Ordin nr. M.25 din 25 februarie 2012 – integral; 

5. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărări Naţionale, capitolul I -

Dispoziții generale, capitolul VII - Personalul Ministerului Apărării Naționale; 

6. Legea nr. 53/2003 „Codul muncii”- titlul II- contractual individual de muncă, capitolele I-V 

7. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, capitolul IV – obligațiile lucrătorilor; 

8. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, capitolul II – obligațiile privind apărarea 

împotriva incendiilor; 

9. H.G nr.781/2002 – integral.  

 

 

 

 

Bibliografia şi tematica pentru ocuparea postului de Casier debutant 

 

           Bibliografie: 

1. Legea  gestionarului nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor, publicată în Buletinul Oficial, nr. 132 din 18.11.1969; 

2. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, 

publicat în Buletinul Oficial, nr. 64 din 06.07.1976; 

3. Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18.06.2008; 

4. Legea 45/1994, Legea apărării naţionale a României,cu modificările și completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 07.07.1994; 

5. Legea 53/2003, „Codul muncii”, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18.05.2011; 

6. Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20.07.1995; 
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7. Hotărârea   nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 05.07.2002; 

8. Hotărârea   nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările 

și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 05.08.2002; 

9. ORDIN   nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 20.10.2009; 

10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind formularele financiar contabile publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 09.12.2015; 

 

            Tematică: 

1. Legea  gestionarului nr. 22/1969 – integral; 

2. Decretul nr. 209/1976 - integral; 

3. Legea contabilităţii nr.82/1991- integral; 

4. Legea 45/1994, Legea apărării naţionale a României - integral; 

5. Legea 53/2003 „Codul muncii”- Titlul I, Dispoziţii generale, Capitolul I; Titlul II, Contractul 

individual de muncă, Capitolele I-V; 

6. Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare,  Capitolul I Dispoziţii generale,  

Capitolul II Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; 

7. Hotărârea   nr. 585 din 13 iunie 2002,     

     Capitolul I Dispoziţii generale;   

     Capitolul II Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. măsuri minime de protecţie specifice  claselor      

şi   nivelurilor de secretizare; 

      Capitolul III Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 

manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; 

8. Hotărârea   nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu - integral; 

9. Ordin   nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – integral; 

10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind formularele financiar contabile  

        Anexa 1, Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile 

A. Aspecte generale; 

C. Păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-

contabile; 

        Anexa 2, Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile,  

                        Nomenclatorul  documentelor    financiar-contabile; 

Grupa a II-a  MIJLOACE FIXE: Proces-verbal de recepţie;     

Grupa a III-a BUNURI DE NATURA STOCURILOR:Notă de recepţie şi constatare de 

diferenţe, Bon de predare, transfer, restituire, Bon de consum, Bon de consum (colectiv), Listă 

zilnică de alimente, Dispoziție de livrare, Aviz de însoțire; 

Grupa a IV-a MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI: Chitanţă, Dispoziţie de plată/încasare 

către casierie , Registru de casă, Borderou de achiziţie, Borderou de achiziţie (de la producători  

individuali);                                    

Grupa a V-a SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL: Stat de salarii, Ordin de 

deplasare (delegaţie), Decont de cheltuieli; 

Grupa a VII-a ALTE SUBACTIVITĂŢI: Decizie de imputare, Angajament de plată                                              
                

 

 

   Bibliografia și tematica pentru ocuparea postului de Muncitor calificat II (instalator apă-canal) 

 

 Bibliografie:  
1. Manualul de instalații, instalații sanitare, editura Artecno, București; 

2. Legea nr. 53/2003 „Codul muncii”, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 345 din 18.05.2011; 

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

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 646 din 26.07.2006; 
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4.  Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 297 din 17.04.2019; 

 

 Tematică:  

1. Manualul de instalații, instalații sanitare: Instalații de alimentare cu apă, Instalații de canalizare, 

Instalații sanitare pentru folosință public, Instalații sanitare în clădiri izolate ; 

2. Legea nr. 53/2003 „Codul muncii”: Formarea profesională, Răspunderea disciplinară, Răspunderea 

patrimonială, Răspunderea contravențională, Răspunderea penală; 

3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă : Obligațiile lucrătorilor, Comunicarea 

cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor, Accidentele de muncă, Grupele sensibile la 

riscuri, Infracțiuni, Contravenții; 

4. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, capitolul II – Obligațiile privind apărarea 

împotriva incendiilor, capitolul V – Răspunderea juridică. 

 

Calendarul de desfăşurare a concursurilor organizate pentru încadrarea posturilor de 

Bibliotecar debutant și Casier debutant 

 

Nr. 

crt. 
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT 

1.  Depunerea dosarelor de concurs 

24.11.2021 – 09.12.2021 

Intervalul orar 

08.00 - 16.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

2.  Selecţia dosarelor de concurs 10,13.12.2021  

3.  
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de 

concurs 

14.12.2021 

ora 16.00 
 

4.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 

15.12.2021 

Intervalul orar 

08.00 - 16.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

5.  

Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire 

la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi 

afişarea rezultatelor 

16.12.2021 

Intervalul orar 

09.00 - 16.00 

 

6.  

Desfăşurarea primei probe din concurs, proba 

scrisă – pentru postul de Casier debutant 

17.12.2021 

Intervalul orar  

09.00 - 12.00 
Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba 

scrisă – pentru postul de Bibliotecar debutant 

17.12.2021 

Intervalul orar  

13.00 - 16.00 

7.  Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 
20.12.2021 

până la ora 16.00 
 

8.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul probei scrise 

21.12.2021 

Intervalul orar 

09.00 - 16.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

9.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire 

la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 

22.12.2021 

Intervalul orar 

09.00 - 16.00 

 

10.  Susţinerea probei interviului 
23.12.2021 

începând cu ora 09.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

11.  
Notarea interviului şi afişarea rezultatului la 

interviu 

24.12.2021 

până la ora 16.00 
 

12.  
Depunerea eventualelor contestaţii ale 

rezultatului interviului 

27.12.2021 

Intervalul orar  

09.00 - 16.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

13.  
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la 

rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor 

28.12.2021 

Intervalul orar 

09.00 - 16.00 

 

14.  Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 
29.12.2021 

ora 16.00 
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Calendarul de desfăşurare a concursului organizat pentru încadrarea postului de 

Muncitor calificat II (instalator apă-canal) 

 

Nr. 

crt. 
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT 

1.  Depunerea dosarelor de concurs 

24.11.2021 – 09.12.2021 

Intervalul orar 

08.00 - 16.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

2.  Selecţia dosarelor de concurs 10,13.12.2021  

3.  
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de 

concurs 

14.12.2021 

ora 16.00 
 

4.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 

15.12.2021 

Intervalul orar 

08.00 - 16.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

5.  

Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire 

la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi 

afişarea rezultatelor 

16.12.2021 

Intervalul orar 

09.00 - 16.00 

 

6.  Desfăşurarea probei practice 

20.12.2021 

Intervalul orar 

09.00 - 16.00 

Programul se poate 

prelungi până la 

examinarea tuturor 

candidaților 

7.  Notarea probei practice şi afişarea rezultatelor 
21.12.2021 

până la ora 16.00 
 

8.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul probei practice 

22.12.2021 

Intervalul orar 

09.00 - 16.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

9.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire 

la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor 

23.12.2021 

Intervalul orar 

09.00 - 16.00 

 

10.  Susţinerea probei interviului 
24.12.2021 

începând cu ora 09.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

11.  
Notarea interviului şi afişarea rezultatului la 

interviu 

27.12.2021 

până la ora 16.00 
 

12.  
Depunerea eventualelor contestaţii ale 

rezultatului interviului 

28.12.2021 

Intervalul orar  

09.00 - 16.00 

Telefon 

0238725223 sau 

0238426198  int. 174. 

13.  
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la 

rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor 

29.12.2021 

Intervalul orar 

09.00 - 16.00 

 

14.  Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 
30.12.2021 

ora 16.00 
 

 

NOTE: 

Activităţile se desfăşoară la sediul Unităţii militare 01454 Buzău, Calea Eroilor nr. 1 - 3, Buzău, jud. 

Buzău. Persoană de contact - secretarul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor - 

telefon 0238725223 sau 0238426198  int. 174. 

- Candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma selecţiei dosarelor şi a fiecărei probe a concursului, se vor 

prezenta cu 30 minute înainte de desfăşurarea fiecărei probe de concurs la sediul Unităţii militare 01454 

Buzău, Calea Eroilor nr. 1 - 3, Buzău, jud. Buzău şi vor anunţa telefonic persoana de contact, pentru a le 

facilita accesul către sala de examinare; 

- Candidatul declarat „Admis” se va prezenta la sediul Unităţii militare 01454 Buzău, Calea  Eroilor 

nr.1 - 3, Buzău, jud. Buzău, pentru a fi stabilite detaliile necesare încadrării postului, în termen de o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului; 

- Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 

 
  În contextul pandemiei de COVID-19 accesul candidaților în unitate , în vederea susținerii  probelor de 

concurs, se va face cu îndeplinirea condițiilor legale, așa cum sunt ele reglementate prin H.G. nr.1090/2021 cu 
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modificările și completările ulterioare și în urma desfășurării următoarelor activități obligatorii: 

-    purtarea măștii de protecție 

-    efectuarea triajului epidemiologic, prin scanarea temperaturii; 

-    dezinfectarea mâinilor; 

-    prezentarea unui act de identitate; 

-     prezentarea unui document
(1)

, pe suport de hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, 

testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-COV-2 sau a unui certificat digital al U.E. privind 

COVID-19 ce are marcat codul QR și care certifică existența documentelor legale de acces, așa cum 

sunt reglementate prin H.G. 1130/2021 

 

 
                                                                                                                                                                             

(1)
Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-COV-2 se va face cu unul din următoarele 

documente: 

-dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2, finalizarea schemei complete de vaccinare de cel puțin 10 zile; 

-test negativ RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 

-certificat al unui test antigen rapid ce prezintă rezultatul negativ pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, nu mai vechi de 

72 de ore; 

-dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-COV-2. 

                                                                     


